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1. என்னுைர
கம்பராமாயணத்ைத ெதாடர் வாச ப்பு ெசய்து
ெகாண்டிருந்தேபாது
சைடப்ப

வள்ளல்

ெபாற ய ல்
குற த்த

தட்டியதுதான்

இந்த

தனித்தப்

பத வுக்கான ேதடல்.
அங்ெகான்றும்

இங்ெகான்றுமாகச்

சல

இலக்க யச் சான்றுகள் க ைடக்க ன்றன. சைடயப்ப
வள்ளல் வாழ்ந்த ஊர் எது என்பத ேலேய இன்றும்
தமிழற ஞர்கள் மத்த ய ல் குழப்பம் நீடிக்க றது.
கத ராமங்கலம்
வ ழுப்புரம்
இரண்டு

த ருெவண்ெணய்நல்லூர்
ஊர்களிலும்

ேசாழமண்டல
சதகம்,

ெவண்ெணய்நல்லூர்,

ஏர்

களஆய்வு

சதகம்,
எழுபது,

ஆக ய

ெசய்ேதன்.

ெதாண்ைட
ெகாங்குமண்டல

மண்டல
சதகம்,

கம்பராமாயணப் பாடல்கள் என வாச ப்பு நீண்டது.
www.Kaniyam.com
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க ைடக்கப்ெபற்ற

இலக்க யச்

சான்றுகள்,

கள ஆய்வுச் ெசய்த கள் அடங்க யத் ெதாகுப்ேப
இச்ச று ஆய்வுக் கட்டுைர நூலாகும். ேபாதுமான
ந ழற்படங்கள் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன.

கம்பைரயும்

இைணத்ேத ெசய்த கள் பலவும் தரப்பட்டுள்ளன.
நான்

தமிழற ஞனுமல்ல.

வரலாற்று

ஆய்வாளனும் அல்ல. ஒரு தமிழ் காத்த வள்ளைல
முழுைமயாக அற யேவண்டும் என்ற அவாவ ன்
உந்துதலினால் ஏற்பட்ட வ ைளேவ இச்ச று நூல்.
முழுைமயாக அற ய முடியாத அளவுக்கு என்னிடம்
உள்ள

பற்றாக்குைறையயும்

உணர்க ேறன்.

முதற்படி என்றளவ ல் மனந ைறவும் உண்டு.
ஒத்துைழப்பு
சமூக
அவரது

ேசவகர்

நல்க ய
த ரு.ஏ.ஆர்.

நண்பர்கள்,

த ரு.சரவண

பாலு

மற்றும்

த ருெவண்ெணய்நல்லூர்

ெரட்டியார்,

www.Kaniyam.com
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ெகாடுத்த கடலூர் தனம் ப ரிண்டர்ஸ், பத ப்ப த்த
காைரக்குடி

உ.ேவ.சா.

ஆக ேயாருக்கும்

என்

பத ப்பகத்தார்

நன்ற .

தமிழ்ச்சமூகம்

இதைன ஏற்று ஆதரிக்கும் என்று நம்புக ன்ேறன்.

அன்பன்
ேகாவ . ெஜயராமன் (நூலாச ரியர்)

www.Kaniyam.com

10

FreeTamilEbooks.com

தைலப்பு : சைடயப்ப வள்ளல், (கம்பர் காவலர்)
ெபாருள் : ஆய்வுக் கட்டுைர
ஆச ரியர் : ேகாவ . ெஜயராமன்
முதற்பத ப்பு : 2022 ஜூைல
உரிைம : � ஆச ரியருக்ேக
பத ப்பாளர் :

ெபண்ைணப் பத ப்பகம் 12,

கல்லூரி ஆச ரியர் நகர்-2, உண்ணாமைலச் சாவடி,
ேகாண்டூர் அஞ்சல், கடலூர் - 607 006. (() : 94427
46411
அச்ச ட்ேடார் : சன் க ரிேயசன்ஸ், காைரக்குடி 630 003, அைலேபச : 9578078500
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2. கம்பர்
ேசாழ நாட்டில்,
சாைலய ல்

ச தம்பரம் - மய லாடுதுைற

குத்தாலம்

அருக ல்

உள்ள

த ருவழுந்தூர் என்னும் ஊரில் கம்பர் ப றந்தார்.
ஆத த்தன் என்பது அவரது தந்ைதயார் ெபயர்.
“ஆதவன் புதல்வன் முத்த
மண்ணல்,

ேபாதவ

யற வ ைன யளிக்கு

னிராமகாைத

புகன்றருள்

புனிதன் மண்ேமற், மாதவன் கம்பன் ெசம்ெபான்
மலரடி ெதாழுது வாழ்வாம்” என்ற பாடல் அவரது
தந்ைதய ன்

ெபயர்

ஆத த்தன்

என்பதற்கானச்

சான்றாக வ ளங்குக றது.
கம்பர்
இழந்தார்.
வள்ளலிடம்

இளைமய ேலேய

தந்ைதைய

த ருெவண்ெணய் நல்லூர் சைடயப்ப
ெசன்று

அைடக்கலம்

ஆனார்.

வறுைமையத் தீர்த்தும், கல்வ யளித்தும் கம்பன்

www.Kaniyam.com
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தைழயக்

கருைண

சைடயப்பர்
ெபரும்பகுத
தமிழ்

ெசய்தவர்

மாளிைகய ல்

சைடயப்பர்.

தங்க க்ெகாண்டு

இராமாயணத்ைத எழுத

உலகம்

ெகாண்டாடும்

ஒரு

முடித்தார்.
ெபரும்

புலவைர தமிழ்மண்ணுக்கு அளித்தப் ெபருைம
சைடயப்ப வள்ளைலேயச் சாரும்.

அேத ேபால்

ெபருங்காப்ப யம்

தமிழருக்குக்

க ைடத்த ட

இராமாயணம்

அவேர

தூண்டுேகாலாகவும்,

ஊன்றுேகாலாகவும் இருந்துள்ளார்.
கம்பரின்

காலம்

ஒன்பதாம்

நூற்றாண்டு

என்று ஒருசாராரும், பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு
என்று மற்ெறாரு சாராரும் ஆக இலக்க ய உலகம்
இன்றும் வ வாத த்துக் ெகாண்டிருக்க றது. கம்பர்
அடிப்ெபாடி ெபரியவர் சா.கேணசன் அவர்கள்
”எண்ணிய சகாத்த ெமண்ணூற்
ேறழின் ேமற் சைடயன் வாழ்வு
நண்ணிய ெவண்ெணய் நல்லூர்
www.Kaniyam.com
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தன்னிேல கம்ப நாடன்
பண்ணிய வ ராமகாைத பங்குனி

யுத்தரத்த ற்

கண்ணிய
கவ ரங்ேகற்ற னாேன”

வரங்கர்

முன்ேன

என்ற ெதாண்ைட மண்டல சதகம் பாடைல
ஆதாரமாகக்

ெகாண்டு

“எண்ணூற்ேறழின்

ேமற் சைடயன் வாழ்வு” என்பத ல் சாலிவாகன
சகாப்தம் 807 என்பது க .ப .

885 ஆவது வருடம்

ஆதலால் கம்பர் காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்ேட
என்று

உறுத க்ெகாண்டு

ந கழ்வுகளுக்கான

அைழப்ப தழ்களில் அவ்வாேற அச்ச ட்டும் வந்தார்.
பங்குனி

யத்த

உண்டு.

நாளில்

பங்குனி

என்ற

உத்தர

பாடேபதமும்
நட்சத்த ரத்த ல்

இராமரின் த ருமணம் நைடெபற்றது.
ெபாருத்தமாக

உள்ளது.

அந்நாேள

அந்நாளில்தான்

கம்பராமாயணம் அரங்ேகற்றப்பட்டது.

பங்குனி

அஸ்தம் நட்சத்த ரம் நாளில் என்பது பாடேபதம்
www.Kaniyam.com
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என்பார்.
கம்பரின்

சமகாலத்தவர்

ஒட்டக்கூத்தர்.

இரண்டாம் குேலாத்துங்க ேசாழைனயும் அவனது
மகன்
உலா

இராசராசைனயும்
நூலில்

ஒட்டக்கூத்தர்

பாடியுள்ளதால்

கம்பர்

தம்
காலம்

பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்ேட என்றக் கணிப்பும்
உண்டு.

www.Kaniyam.com
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3.

கம்பர் - களஆய்வு

8.05.2022 அன்று புதன்க ழைம. மய லாடுதுைற
சாைலய ல் குத்தாலம் அருக ல் உள்ள ேதரழுந்தூர்
என்ற ஊைரச் ேசர்ந்ேதன்.
கம்பராமாயணம் இயற்ற ய கவ ச்சக்கரவர்த்த
கம்பர் ப றந்த ஊர் இது. அழுந்தூர், த ருவழுந்தூர்,
ேதரழுந்தூர் என்று பலவாறாய் அைழக்கப்படும்
ஊர்

இது.

பலைககளில்
அச்ச ட்டு

கைடத்ெதரு
ேதரிழந்தூர்

அங்காடிப்
என்ேற

ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

ெபயர்

டிஜிட்டலில்
ேதரழந்தூர்,

ேதரிழந்தூர் இரண்டுக்கும் ேவறுபாடு அற யாமல்
தமிழ்மக்கள் இருப்பது வருத்தமாகத்தான் உள்ளது.
ஆமருவ யப்பன்
நுைழந்ததும்

ெபருமாள்

முகப்புப்

கம்பர் சன்னத
www.Kaniyam.com
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ேகாவ லுள்
சுவற்ற ல்
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து

துைணவ யாரும்

சுவற்ற ல்

ப ம்பமாகப்

பத க்கப்பட்ட பைழய சன்னத யும், அதன் பக்கத்த ல்
அேத அளவு இருவரின் முழுஉருவப் ப ம்பங்களும்
ைவக்கப்பட்டுள்ள புத ய சன்னத யும் அடுத்தடுத்து
உள்ளன.
ெபருமாள்

ேகாய ல்

அர்ச்சகர்

ஆமருவ யப்பனின் ந ன்ற ேகாலம் முழுவைதயும்
எமக்கு வ ளக்க னார்.

ஒரு பாதம் அழுந்த யும்

மறுபாதம்

ெதாடாமலும்

ந லத்ைதத்

இருக்கும்

ெபருமாளின் பாத தரிசனத்ைதக் காட்டி வ ளக்கமும்
அளித்தார்.

ேதைர அழுத்த ந ன்ற ேகாலம் அது.

ேதரழுந்த யதால் ேதரழுந்தூர் என்று ெபயராய ற்று
என்பது புராண வரலாறு.
கம்பர்ேமடு :
ஆமருவ யப்பன்
ெதாைலவ ல்
www.Kaniyam.com
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கம்பர்ேமடு உள்ளது.

கம்பர் இங்ேகதான் ப றந்து

வாழ்ந்தார் என்பது வரலாறு.
வ ரிந்து பரந்த பூமி இது. சுற்ற லும் தாழ்ந்தும்
இப்பகுத மட்டும் ேமடாகவும் உள்ளது. ெதால்லியல்
துைற

சுற்றுப்புற

நடத்த யக்

குற ப்பும்

ெபயர்

பலைகயாய் ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
கம்பர்ேமடு
தமிழிலும்

-

Kambarmedu

ஆங்க லத்த லும்

ைவக்கப்பட்டுள்ளது.

ச ெமண்ட்

என்று
பலைக

ெதால்லியல்துைற

அகழாய்வ ல் க ைடத்தப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
அவற்ற ன்

காலத்ைத

இரும்புக்காலம்

என்று

கணித்துள்ளனர்.
காளி வழிபாடு :
கம்பர் ைவணவர் என்றும், ைசவர் என்றும்
இன்றும் வ வாத க்கப்பட்டு வருக ன்றது. ஆனால்,
அவர் உவச்சக் குலத்த ல் ப றந்தவர்.
www.Kaniyam.com
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என்றால் க ராமக் ேகாய ல் பூசாரி என்பதாகும்.
கம்பர் இராமாயணம் பாடவும்,

அதைன அவர்

மாணாக்கர் எழுத டவும், ஒற்ற யூர்க் காளி இரவ ல்
தீப்பந்தம்
எனவும்

ப டித்து

ெவளிச்சம்

தமிழ்

நாவலர்

காளிதாசைனப்

ேபால,

சரிைத

ெகாடுத்தாள்
கூறுக ன்றது.

பாரத ையப்

ேபாலக்

கம்பனும் சக்த உபாசகன் என்பத ல் ஐயமில்ைல .
கம்பர்ேமடு ேமைலயூர் எல்ைலய ல் ஶ்ரீ மஹா
காளியம்மன் ேகாய ல் ஒன்று ச ற ய அளவ ல்
உள்ளது.
காைரக்

ப ற்காலத்த ல் கட்டப்பட்ட ச ெமண்ட்
ேகாய ல்

எல்ைலய ன்

இது.

கம்பர்

வனப்பகுத ய ல்

காலத்த ல்

வ க்க ரகமாக

ைவக்கப்பட்டு வழிபாட்டில் இருந்த ருக்கலாம்.
கம்பர் பூச த்து வந்த காளி இது என்று மக்கள்
அைடயாளம் காட்டினர்.
அேத

ேமைலயூர்
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வளாகத்த ல்

தனிச்சன்னத யாக

வ நாயகர் சன்னத

உள்ளது.

கம்பர்

கம்பர் வழிபட்ட

வ நாயகர் என்பதால் கம்பர் வ நாயகர் என்ேற
அைழக்கப்படுக றார்.

சன்னத முகப்ப ல் கம்பர்

வ நாயகர் என்ேற ெபயர் ெபாற க்கப்பட்டுள்ளது.
ேதரழுந்தூரில் இருந்து ெசன்ற வழிேய த ரும்ப
வந்தால் முதன்ைமச் சாைலய ல் ேஷத்த ரபாலபுரம்
ஊர் உள்ளது.

முற்காலத்த ல் இது வய ரவபுரம்

என்று அைழக்கப்பட்டுள்ளது.
ேஷத்த ரபாலர் என்பது வய ரவர் என்பதாகும்.
முதன்ைமச்சாைல

ஓரத்த ல்

ஒரு

அரசமரத்தடிய ல் ஶ்ரீெசல்லியம்மன் ஆலயம் என்று
ச ற ய அளவ ல் உள்ளது.

இதுவும் ப ற்காலத்த ல்

கட்டப்பட்ட ச ெமண்ட் காைரக்ேகாய லாகும்.
கம்பர்

வழிபட்ட

இந்த

அம்மனின்

ெபயர்

மாகாளி அங்காளியம்மன் ஆகும். காலப்ேபாக்க ல்
www.Kaniyam.com
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ெசல்லியம்மன்

என்ற

வழிபடுக ன்றனர்.
பார்த்ேதாம்.

ெபயரில்
புதர்கைள

மக்கள்
வ லக்க ப்

ெவளிச் சுவற்ற ல் கம்பர் உருவம்

வைரயப்பட்டுள்ளது.
“கம்பருக்கு
என்க ற
என்று

கவ ைத

வரம்

தந்த

அங்காளியம்மன்
வண்ணக்

மாகாளி
ேகாய ல்”

கலைவயால்

எழுத

ைவக்கப்பட்டுள்ளைதக் காணமுடிந்தது.
கம்பர் முதன்முதல் இந்த அம்மனின் ெபயரில்
பாடியப் பாடல் “வாய்த்த வய ரபுர மாகாளியம்ேம
ேகள்” என்பதாகும் என்று தமிழற ஞர் உ.ேவ.சா
குற ப்ப டுக றார்.
ேஷத்த ரபாலபுரத்த லிருந்து
அைடந்ேதன்.

கத ரா

கத ராமங்கலம்

மங்கலத்த லும்

கம்பர்

வழிபட்ட காளிக்ேகாய ல் உள்ளது. இந்த அம்மைன
வய ரக்காளி என்று மக்கள் அைழக்க ன்றனர்.
www.Kaniyam.com
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இந்தக்

காளி

பாடல்கைளப்

முன்

பாடினார்

அமர்ந்தும்
என்று

கம்பர்

வழிவழிச்

ெசய்த யாக மக்களிடம் உள்ளது.
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4.

கம்பராமாயணம்

கம்பரின் மகன் அம்ப காபத யும் ஒரு ச றந்த
தமிழ்ப் புலவர். அம்ப காபத ய ன் த ருமணத்த ற்கு
சைடயப்பர்,

ச ற து கால தாமதமாக வந்ததால்

தக்க இருக்ைகய ல் அவர் அமர முடியவ ல்ைல
.

ஜலதைர ஓரம் ஒதுங்க ந ற்கேவண்டிய சூழல்

ஏற்பட்டுவ ட்டது. அது கண்ட கம்பரின் மைனவ யார்
மிக்க வருத்தம் அைடந்தார். தன் சேகாதரனிடத்த ல்
இருந்து சீர் ெசய்யும் தகுத

ெபற்றவர் இப்படி

ந ற்பது கண்டு தனது கணவரிடம் புலம்ப னார்.
வருந்த

ேவண்டாம்.

இதனினும்

ேமலான

இருக்ைகய ல் யாம் அவைர அமர ைவப்ேபாம்
என்றார் கம்பர்.
முதனூல் வான்மீக இராமாயணத்ைதத் தழுவ ,
தமிழ்

முைறைமக்கும்,

www.Kaniyam.com
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ஏற்படாத வைகய லும், அேதேபாழ்து முதனூேலாடு
மிக்க

முரண்பாடுகள்

ெகாள்ளாமலும்,

தமிழ்

ெமாழிய ல் இராமகாைதையக் கம்பர் இயற்ற னார்.
இராமாவதாரம் என்பேத கம்பர் தம் நூலுக்கு
இட்டப்ெபயர்.

ப ன்னாளில் காவ யச் ச றப்ைபத்

துய்த்தச் சான்ேறார், நூலாச ரியைரச் ச றப்ப க்கும்
முகத்தான்

கம்பராமாயணம்

என்ேற

பரப்ப னர்.

இப்ெபயேர ந ைலத்தும் ேபானது.
கம்பர் பாலகாண்டம் முதலாக யுத்தகாண்டம்
ஈறாக ஆறு காண்டங்கைளேய பாடினார் என்பதும்,
ஏழாவது
புலவர்

காண்டமாக ய
ஒட்டக்கூத்தர்

உத்தரக்காண்டத்ைத
பாடினார்

என்பதுவும்

வழக்காக வ ளங்குக ன்றது.
கம்பர்

இந்நூலின்

ெபரும்பகுத ைய

த ருெவண்ெணய் நல்லூரிலும்,
த ருெவாற்ற யூரிலும்
www.Kaniyam.com
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சான்ேறார் உறுத ப்பாடு.
கம்பர்

தன்னுைடய

அரங்ேகற்றத்த ற்கு

இராமாயண

அஞ்சனாட்ச

என்க ற

ேதவதாச ய டம் இருந்து சாற்றுக்கவ ெபற்றுள்ளார்
என்ற ெசய்த , புலைமயாளர்கள் இன்னார் என்று
ேபதம் பாராமல் தமிழ்ப் புலைமக்கு கம்பர் ெகாடுத்த
மரியாைத ேமேலாங்குக றது.
கம்பராமாயணம் எழுதும் ேபாது நூற்றுக்கு ஒரு
பாடலில் சைடயப்பைரப் புகழ்ந்து ைவத்தார். கம்பர்
இந்நூைல அரச சைபய ல் பாடி அரங்ேகற்ற ட
வ ரும்பவ ல்ைல.
ைவணவப்

ஆதலால்

ெபரிேயார்

த ருவரங்கத்த ல்

கூடிய

சைபய ல்

அரங்ேகற்ற னார்.
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5.

கம்பராமாயணத்தில்
சைடயப்பர்

ஆனால்

அரங்ேகற்றத்த ல்

ைவணவ

ெபரிேயார்கள் த ருமாைலப் பாடும் காவ யத்த ல்
மானுடைனப் புகழ்தல் சரியல்ல என்று எத ர்த்தனர்.
இறுத ய ல் சமரசம் ஏற்பட்டு ஆய ரம் பாடலுக்கு
ஒன்று

என

ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்

இைசந்தனர்.

கம்பரும்,

ஆம்…

என்று

சைடயப்பர்

ஆய ரத்த ல் ஒருவர் தான் என்று ெபருைமயாக
ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

அதன்படி பத்து பாடல்களில்

கம்பரின் ெபருைமைய புகழ்ந்து பாடி தன்ைன
ஆளாக்க ய

வள்ளலுக்கு

நன்ற க்கடன்

ெசலுத்த னார் கம்பர் என்ற வழி வழிக் கைத
ந ைலக்க றது.
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இப்பாடல்கள்

கம்பரின்

கூற்றானப்படியால்

இைவ ேநரில் கண்ட சாட்ச யாக அைமக ன்றன.
இப்பத்து

பாடல்களுள்

த ருமுடிசூட்டு

படலத்த ல்

யுத்தகாண்டம்,

“அந்தணர்

வணிகர்”

எனத் ெதாடங்கும் பாடல் க ைடக்கப்ெபறவ ல்ைல.
பாலகாண்டம்,

அகலிைக

“அரமடந்ைதயர்…”

படலத்த ல்

எனத்ெதாடங்கும்

பாடலிலும்,

யுத்தகாண்டம், மருத்துமைல படலத்த ல் “வன்னி
நாட்டிய

ெபான்ெமௗலி…”

எனத்ெதாடங்கும்

பாடலிலும் ேநரடியாக இல்லாமல் இைலமைறகாய்
ேபால

சைடயப்பர்

என்பதைன

உைரயாச ரியர்களும்,

ெபரிேயார்களும்,
முன்

புகழப்படுக ன்றார்
ைவணவப்

ெபௗராணியர்களும்

ைவக்க ன்றனர்.

ஏைனய

ஏழு

பாடல்களில் சைடயப்ப வள்ளலின் ெபயரிட்டுப்
பாடப்பட்டுள்ளது.
அப்பாடல்கள் வருமாறு:
www.Kaniyam.com

32

FreeTamilEbooks.com

உைரயாச ரியர்

ைவ.மு.ேகாபாலக ருஷ்ண

மாச்சாரியார் ைகயாண்ட பாடல் வரிைச எண்கள்
இங்கு எடுத்தாளப்படுக ன்றது.
ேதாற்றத்த ன்

1.

நைடய ல் ந ன்றுயர் நாயகன்

இைட

ேபர்த்

ந கழ்ந்த

ெதாைட

மாக்கைத

இராமாவதாரப்

ந ரம்ப ய

சைடயன்
நல்லூர்வய ன் தந்தேத.

ேதாமறு

ெவண்ெணய்

- பாலகாண்டம், தற்ச றப்புப் பாய ரம்-11
த ருமாலின்

இராமாவதாரத்

ேதாற்றத்ைதச்

ச றப்ப த்துப் புகழ்ந்து பாடும் இக்கைத சைடயப்ப
வள்ளல்

வாழ்ந்த

ெசய்யப்பட்டது.
இடம்

இங்ேக
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நல்லூரில்

கம்பராமாயணம் இயற்றப்பட்ட
ெதளிவாகக்
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“சைடயன்
சைடயன்

ெவண்ெணய்
ஊர்,

நல்லூர்”

சைடயேன

ஊர்

என்றது
என்றவாறு

சைடயப்பர் ெசல்வாக்குப் ெபற்ற முதனிைலயாளர்
என்பது வ ளங்குக ன்றது.
2.
வ ண்ணவர் ேபாய ப ன்ைற
வ ரிந்த பூ மைழய னாேல
தண்ெணனுங்
தாங்கருந் தவத்த ன் மிக்ேகான்

கான

மண்ணவர் வறுைம
மருந்தன சைடயன் ெவண்ெணய்
அண்ணறன்
பைடக்கலம் அருளினாேன.

நீங்க த்
ேநாய்க்கு

ெசால்ேல

யன்ன

- பாலகாண்டம், ேவள்வ ப்படலம்-1
இராமலட்சுமணர்

உதவ க்ெகாண்டு

தாடைகைய வதம் ெசய்த ப ன்னர் வ சுவாமித்த ரர்
ேவள்வ ையத்

ெதாடங்க ட

இராமனிடத்த ல்

தன்னிடம்
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கலன்கைளத்

தந்து

அவற்ற ன்

ெபருைமைய

வ ளக்குக றார்.
மருந்ைதக்

கண்டால்

ேநாய்

மைறந்து

ந ல்லாமல் வ லக ப் ேபாவது ேபால ெவண்ெணய்
நல்லூர் சைடயைனக் கண்டால் மண்மக்களின்
வறுைம மைறந்து ந ல்லாமல் ேபாகும். சைடயப்பர்
ெசால்

தவறாதவர்.

அஸ்த ரங்கள்

அதுேபாலேவ

குற

மாதவத்தான்

தவறாதைவ

வ சுவாமித்த ரன்

தனது
என்றபடி
வாயால்

சைடயப்பரின் ெபருைமையப் ேபச ைவக்க ன்றார்
கம்பர்.

4.

வண்ண மாைலக் ைகபரப்ப யுலைக

வைளந்த இருெளல்லாம்
“மருந்தன
ெசால்ேல

சைடயன்”
யன்னப்

இச்ெசாற்ெறாடர்கள்

“அண்ணல்தன்

பைடக்கலம்”
முனிவரின்

என்ற

வாய னின்று

வந்தது சைடயப்பருக்கானப் ெபருைமேய.
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3. அரமடந்ைதயர் கற்பக நவந த

யமிர்தச்

சுரப வாம்பரி மதமைல முதலிய

ெதாடக்கற்று

ஒரு ெபரும் ெபாருள் இன்ற ேய
யுள்ளன ெவல்லாம்
ெவருவ ேயாடிப் புக்ெகாளித்தன
வ ரித ைரக் கடலின்.
- பாலகாண்டம், அகலிைகப் படலம் -18
த ருமகள்
பூமாைலைய
ெபற்றாள்.

சூடிய ருந்த
வ த்த யாதரப்

ஒரு

நறுமணப்

ெபண்

ஒருவள்

அவளிடமிருந்து துருவாச முனிவர்

தனது மாதவத்தால் ெபற்றார். அம்மாைலைய இது
உனக்ேக தக்கது என்று முனிவர் ேதேவந்த ரனிடம்
தந்தார். தனது ெசல்வச்ெசருக்க னால் அலட்ச யம்
ெசய்து
ஒன்ற ன்

அம்மாைலைய
துத க்ைகய ல்
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ெசல்வங்கள் யாவும் பாற்கடலில் ேபாய் மைறயும்.
நீ வறுைமய ல் துன்பம் அைடவாய் என்று துருவாசர்
ேதேவந்த ரனுக்குச் சாபம் தந்தார்.

அவ்வாேற

அரமடந்ைதயர், கற்பகத்தரு, நவந த , அமிர்தசுரப
(காமேதனு),

வாம்பரி

(ெவள்ைளக்

குத ைர),

மதமைல (ஐராவதம் யாைன) என யாவும் மைறந்து
ேபாய ன. ேதவர்கள் வறுைமத் துரத்த அவற்ற ன்
ப ன்ேன ஓடினர் என்பதாம்.
ஓடினர்

ேமவாரின்

வ ண்ணவர்கண்ணன்

ஓடினர் வ ண்ணவர் ெவண்ெணய்

ேமவாரின்

ஓடின
கண்ணன் ேமவாரின்

ெவண்ெணய்

வாழ்

கண்ணன்

வாழ்

ஓடின
ெவண்ெணய் ேமவாரின்
என்ற

பாடங்கள்

கம்பரின்

நன்ற ப்

ெபருக்ைகப் புலப்படுத்தும்.

இங்ேக கண்ணன்
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என்றது

சைடயப்ப

த ருமாலிடம்

வள்ளலார்.

ெசல்வம்

பாற்கடலில்

குவ ந்துள்ளது

ேபான்று

சைடயப்ப வள்ளலிடமும் அைவ ந ைறந்துள்ளன
என்பதாேலேய, சாபத்தால் ஏற்பட்ட வறுைமயால்
வ ண்ணவர் சைடயப்பரிடம் ஓடினர் என்பதாம்.
உண்ண
ெவண்ணித்
தண்மத யத்து உதயத்து எழுந்த ந லாக்கற்ைற
வ ண்ணும்
த ைசயைனத்தும்
வ ழுங்க க்
வ ரிநன்னீர்ப்

மண்ணும்
ெகாண்ட

பண்ைண
ெவண்ெணய்ச்
சைடயன் தன் புகழ் ேபால் எங்கும் பரந்துளதால்.
- பாலகாண்டம், மித ைலக் காட்ச ப்படலம் -73
உலகத்ைதச் சூழ்ந்துள்ள இருள் முழுவைதயும்
ந லாவ ன் கற்ைறயானது வ ழுங்க ,

மண்ணும்

வ ண்ணும் பரவ ஒளி வீசுவதுேபால நல்ல நீர்வளம்
ெபருக ய

கழனிகைளயுைடய
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நல்லூர்

சைடயப்ப

பரந்துள்ளது.
வ ழுங்க யது
வ ழுங்க

வள்ளலின்

இருள்
ேபால,

புகழ்

முழுவைதயும்

வறுைம

இரவலர்க்குக்

எங்கும்
ந லா

முழுவைதயும்

ெகாைடயளித்தான்

என்பது மைறெபாருள். பண்ைண ெவண்ெணய்ச்
சைடயன் என்றதால் ெபரும் கழனி ந லப்பரப்ைப
உைடய ேவளாண் ெசல்வந்தன் என்றாய ற்று.
5.
மைலைய மாக்குரங்கு

மஞ்ச னில்

த கழ்தரும்

எஞ்சுறக் கடிெதடுத்து எற யேவ

நளன்

வ ஞ்ைசய ல்
சைடயன் ெவண்ைணய ல்
தன்ைம ேபால்.

தாங்க னான்

தஞ்சம் என்ேறார்கைளத் தாங்கும்

- யுத்தகாண்டம், ேசதுபந்தனப் படலம்-9.
அனுமன் வழியாக சீதாப் ப ராட்டி இலங்ைக
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மீட்கும் ெபாருட்டு வானரங்கள் ேசது பந்தனம்
கட்டின.

அச்சமயம்

மைலகைளத் தூக்க

ெபரும்

வீச ன.

குரங்குகள்

அவற்ைற நளன்

என்க ற வானரன் தாங்க ப் ப டித்து ேசது கட்டினான்.
தாங்க ப் ப டித்து அடுக்குதல் என்பது ெதாழில்
வல்லைமதான். எவ்வளவு உயரத்த ல் இருந்தாலும்
ச த்தாள்கள்

வீசும்

ெகாத்தனார்கள்

ெசங்கற்கைளத்

சுவரில்

அடுக்குவது

தாங்க
இன்றும்

நாம் காணும் காட்ச கள்.
நளன் மைலகைளத் தாங்க யது என்பது “நீேய
தஞ்சம்”

என்று

வந்தவர்கைள

நல்லூர்

சைடயன்

தாங்கும்

ெவண்ெணய்

தன்ைம

ேபால

இருந்தது எனக் கம்பர் பாடுக றார். மைலேபான்ற
ேவதைனய ல் வந்தாைரயும் தாங்கும் ஈர இருதயம்
பைடத்தவன் சைடயன் என்றுணர்க.
6.
வாசங் கலந்த மைரநாள
நூலின் வைகெயன்ப ெதன்ைன மைழ ெயன்று
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ஆசங்ைக ெகாண்ட ெகாைடமீளி
யண்ணல் சைடயன்றன் ெவண்ெண யணுகும்
ேதசங்
கலந்த
மைறவாணர்
ெசஞ்ெசால் அற வாளர் என்ற ம் முதேலார்
பாசங்கலந்த பச ேபால் அகன்ற
பதகன் துரந்த வுரகம்.
- யுத்த காண்டம், நாகபாசப்படலம் -263
யுத்தத்த ல்

இந்த ரஜித்

நாகபாசத்ைதப்

பயன்படுத்த னான். இந்த ரஜித்த ன் தவ வலிைமக்
கண்டு இரங்க ய ச வன் தந்த ஆயுதம் அது. இது
எத ரிகைள இறுகக் கட்டிப்ப டித்து வலுவ ழக்கச்
ெசய்யும் தன்ைமயது.

இலக்குமணன் உட்பட

வீரர் யாவைரயும் இறுகப்பற்ற மூர்ச்ைசயைடயச்
ெசய்து வ ட்டது.

நாகபாசத்தால் தம்ப இறப்ப ன்

தானும் இறப்ேபன் என்று இராமன் கலங்க யத்
தருணம் அது.

அச்சமயம் கருடன் யுத்தகளத்த ன்

ேமேல பறந்துவந்தான்.
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நாகபாசம்

நீங்க ப்

ேபானது.

இலக்குமணன்

உள்ளிட்ட யாவரும் மூர்ச்ைசத் ெதளிந்தனர்.
ேவதம்
ெசம்ெமாழி

வல்ல
தமிழ்ப்

வடெமாழி

அந்தணர்களும்,

புலவர்களும்

இவர்களின்

சுற்றத்தார்களும் பச யால் வருந்த சைடயப்பருடன்
வந்தவுடேனேய அப்பச ஒழிந்துவ ட்டதாம்.
அதுேபாலேவ

இந்த ரஜித்த ன்

நாகபாசம்

கருடன் ந ழல் பட்டவுடன் மைறந்து ேபானது. கனல்
ேபாைரக் காட்ச ப்படுத்துக ன்ற ேபாழ்தும் தனது
வள்ளைல ந ைனவுப்படுத்தும் ெசால் ேதடுக றார்
கம்பர்.
7. வன்னி நாட்டிய ெபான்ெமௗலி
வானவன் மலரின் ேமலான்
கன்னிநாள்
கண்ணனும் ஆளுங் காணிச்

த ருைவச்

ெசன்னி நாட்டு
த யாகமா வ ேனாதன் ெதய்வப்
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ெபான்னி
நாட்டுவைம
ைவப்ைபப்புலன்ெகாள ேநாக்க ப் ேபானான்.
- யுத்தகாண்டம், மருத்துமைலப்படலம்-58
ேபாரில் இந்த ரஜித் ஏவ ய ப ரமாத்த ரத்த னால்
இலட்சுமணரும் வானரர்களும் உய ெராடுங்க ய
ந ைலைய

அைடந்தனர்.

அற வுைரப்படி

சாம்பவான்

உய ர்ப்ப க்கும்

மூலிைககைளக்

ெகாணர அனுமன் சஞ்சீவ மைலைய ேநாக்க ப்
பயணமானான்.

ேமரு

மைலையக்

கடந்து

உத்தரகுரு என்னும் நாட்ைட அைடந்தான்.
அந்நாடு

ேபாகபூமி

கண்ணுக்குப்

புலப்பட்டது.

நாட்டுப்பற்று

மிகுத யால்

வள்ளல்

வாழும்

ெசழித்த ருந்தது.

ேபால்

கம்பர்
அப்பூமி

அதைன
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ஆளும்

காணி”

என்பதற்கு

ைவணவப்

ெபரிேயார்கள், உைரயாளர்கள் சைடயப்பர் பூமி
என்ேற ெபாருள் ைவக்க ன்றனர்.
என்பது
என்பார்.

சைடயப்பரின்

கண்ணன்

இன்ெனாரு

ெபயர்

கம்பர் தனது வள்ளல் சைடயப்பைர

ேமன்ைமப்படுத்த யது உைறெபாருளாக உள்ளது
என்பார்.

வ ேனாதன்

என்பது

அனுமனின்

இன்ெனாரு ெபயர்.
8. யுத்தகாண்டத்த ல் த ருமுடி சூட்டு படலத்த ல்
சைடயப்பர்

புகைழப்

பாடும்

“அந்தணர்

வணிகர்” எனத்ெதாடங்கும் பாடைலக் காண
முடியவ ல்ைல.

ெதாடராய்வ ல் க ைடக்கும்

என்ற நம்ப க்ைக உள்ளது.
9.
அரியைண யனுமன் தாங்க
அங்கதன் உைடவாள் பற்றப்
பரதன்
இருவரும் கவரி வீச
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வ ைரெசற
கமலத்தாள்ேசர்
ெவண்ெணய்மன் சைடயன் தங்கள்
மரபுேளார்
ெகாடுக்க
வச ட்டேன புைனந்தான் ெமௗலி

வாங்க

- யுத்தகாண்டம், த ருமுடிசூட்டு படலம் -38
இராவணாத யர்கைள
சீைதையச்ச ைறமீட்டு
அேயாத்த ய ல்
அனுமன்

வந்த

முடிசூட்டு

ச ங்காசனத்ைத

வாலிய ன்

மகன்

ைகய ேலந்த

அழித்து,
வ ழா

இராமனுக்கு
நைடெபற்றது.

தாங்க ப்ப டிக்க றான்.

அங்கதன்

ந ற்க ன்றான்.

உைடவாைள
அதுவைர

ெவண்ெகாற்ைறக் குைடய ன் கீழ் ஆட்ச ெசய்து
வந்த பரதன் இப்ெபாழுது இராமனுக்காக அைதப்
ப டித்து ந ற்க றான். மற்ற தம்ப யர் இலட்சுமணரும்
சத்துருக்கணணும் ெவண்சாமைர வீசுக ன்றனர்.
இலக்குமி வச க்கும் த ருெவண்ெணய் நல்லூரின்
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மன்னன் சைடயப்ப வள்ளலின் மரப ல் ேதான்ற ய
முன்ேனார்கள் மகுடத்ைத ஏந்த வந்து வச ட்டரிடம்
ெகாடுக்க ன்றனர். வச ட்ட முனிவன் இராமனுக்கு
அந்த மகுடத்ைதச் சூட்டினான் என்க றார் கம்பர்.
இராமன்

சக்கரவர்த்த யாகப்

பட்டம்

சூடும்

ந கழ்வ ல் தன் வள்ளல் சைடயப்பைரயும் ஒரு
மன்னனாகக் காட்டுக றார் கம்பர்.
ேசாழ

அரசர்களுக்கு

பட்டாப ேஷக

சூரிய குல
சமயத்த ல்

ேவளாண் மரப னர் மகுடம் ெகாணர்ந்து தருதல்
தமிழ்நாட்டு வழக்கு. அவ்வழக்கு மாறாமல் சூரிய
குலத்தவரான
மரப னர்

இராமனுக்கு

சைடயப்பரின்

ெகாணர்ந்து

தமிழ்

ேவளாண்

முன்ேனார்கள்

ெகாடுத்தனர்

என்பது

மகுடம்
தனது

வள்ளல் சைடயப்பைரப் ெபருைமய ன் உச்ச க்கு
ெகாண்டுேபாய்

ேசர்த்த

கம்பரின்

ெசய்ந்நன்ற

அப்பழுக்கற்றது.
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இன்ெனான்ைறயும் உய்த்துணரலாம். தசரதன்
சூரியகுலம். சனகர் சந்த ர குலம். சந்த ரகுலத்துள்
ந லமகளாய்
இராமைன
தன்

உத த்த

வ வாகம்

மருமகனின்

ந யத .

சூட்டுதல்

சூரியகுல

ெசய்துெகாண்டாள்.

பட்டாப ேஷகத்த ற்கு

வந்ததாய் இல்ைல .
மகுடம்

சீதாப்ப ராட்டி

சனகர்

மருமகனுக்கு மாமனார்

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்

வழக்கு

சனகர் வழிந ன்று ெபண்வீட்டார் சார்ப ல்

சந்த ரகுலத்து ேவளாண் சைடயப்பர் முன்ேனார்
சூரியகுலத்தரசனுக்கு மகுடம் வழங்க னர் என்க.
வடநாட்ைடயும்

ெதன்னாட்ைடயும்

இைணத்த ட்ட

கம்பர் மரப ன் வழியாகவும் ந ன்றுள்ளார்.
10.
மைறயவர்
ேவதமனுெநற வாழி நன்னூல்
முைறெசயு
மும்மைழவாழி ெமய்ம்ைம
இைறயவன்
இக்கைத ேகட்ேபார் வாழி
www.Kaniyam.com

47

மரசர்
இராமன்

வாழி
த ங்கண்
வாழி

FreeTamilEbooks.com

அைறபுகழ்ச்
யரும்புகழ் அனுமன் வாழி.

சைடயன்

வாழி

- யுத்தகாண்டம், த ருமுடிசூட்டுபடலம் 42-ன்கீழ்.
இவ்வாழிச்ெசய்யுளில்
கைதய ன்

ெமய்க்

தான்

கீர்த்த களாய்

இயற்ற யக்
வ ளங்க ய

இராமன், அனுமன் இவ்வ ருவருடன் தன்னுைடய
வள்ளல் சைடயப்பைரயும் இைணத்து வாழ்த்த யது
என்பது

தன்

ெநஞ்ச ல்

நீங்காத

இடத்ைதச்

சைடயப்பருக்கு கம்பர் ெகாடுத்துள்ளார் என்பது
ெதளிவு.
தன்

கம்பராமாயணம்

பைடப்ப ல்

முத்தாய்ப்பாக பத்துப் பாடல்களில் சைடயப்பைரக்
கம்பர் ேபாற்ற யுள்ளார்.
1. இராமாயணம்

எழுதப்பட்ட

இடம்

த ருெவண்ெணய் நல்லூர் சைடயப்பர் பூமி.
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2. ேநாய்க்கு

மருந்து

ேபான்றவர்

சைடயப்பர்.

ெசால் தவறாதவர்.
3. இரவலருக்கு

ஈந்துவக்கும்

ெகாைடயாளர்.

ெசல்வம் குவ யப் ெபற்றவர்.
4. பண்ைண ெவண்ெணய்ச் சைடயன். நீர்வளம்
ெபருக ய

கழனிகளுக்குச்

ெசாந்தமான

ேவளாண். தஞ்சமைடந்தவர்கைளத் தாங்க க்
ெகாள்ளும் பண்ப னர்.
5. வடெமாழி
புலவர்கள்

அற ஞர்கள்,
இருசாராரும்

தமிழ்ப்
சைடயப்பரால்

ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
6. சைடயப்பரின் ந லவளம், அனுமேனக் கண்டு
களித்த ேமன்ைம.
7. சைடயப்பர் ஒரு ேவளாண் வணிகரும் ஆவார்.
8. மன்னர் சைடயப்பரின் முன்ேனார் இராமனின்
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முடிசூட்டுதலுக்கு மகுடம் ெகாடுத்துள்ளனர்.
9. இராமன்,

அனுமன்

சைடயப்பைரயும்

இவ்வ ருவருடன்

இைணத்து

மூவராக

வாழ்த்த யது.
காலம் முழுவதும் தன்ைன ஆதரித்துச் சீராட்டிய
சைடயப்ப வள்ளல் தனது இறுத க்காலத்த லும்
தன்ைன

அரவைணத்தைதக்

கம்பர்

ஒரு

ெவண்பாவாகப் பாடியுள்ளார்.
ஆன்பாலும்
முதல் முக்கனியும்
- தீம்பாய்

ேதனும்

அரம்ைப

ேதன்பாய உண்டு ெதவ ட்டு மனம்

மறக்குேமா
வருசைடயா கம்பன்

ெவண்ைண

இறக்கும் ேபாேதனும் இனி
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6. ேசாழமண்டல சதகம் சைடயப்பர்
ேசாழமண்டல

சதகம்,

ெதாண்ைட

மண்டல

சதகம், ஏர் எழுபது, தமிழ் நாவலர் சரிைத ஆக ய
நூல்களிலும் கம்பரின் ச ல தனிப்பாடல்களிலும்
மற்றும்

ேவறு

சல

நூல்களிலும்

சைடயப்ப

வள்ளைலப் பற்ற யக் குைறவானச் ெசய்த கேள
காணப்படுக ன்றன.

ேசாழமண்டல சதகம் 1723

ஆம் ஆண்டு ேவளூர் ஆத்மேதச கரால் (1650-1728)
இயற்றப்பட்டது.
வ ருந்து நுகர்ேவார் ைக கழுவ
வ ரிஎன்றால்
புதுைவச்
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சைடயன்
ெகாைடஆர்சாற்றவல்லார்
பரிந்தார் எவர்க்கும் எப்ேபாதும்
பாலும் ேசாறும் பச தீர
வருந்தாது அளிக்க வல்லதன்ேறா
வளம்ேசர் ேசாழ மண்டலேம
- ேசாழமண்ட ல சதகம்-46
இரவலர்களுக்கும்,

வ ருந்த னர்களுக்கும்

பாலும் ேசாறும் பச தீர அளித்தவர் சைடயப்பர்.
வ ருந்துண்டு

காவ ரிய ல்

ைக

கழுவ யதால்

காவ ரி எச்ச ல் நீரானது என்பார் கவ ஞர். கம்பரின்
தனிப்பாடல் ஒன்றும் இவ்வாேற வ ளக்குக றது.
ெமய்கழுவ

வந்து

வ ருந்துண்டு

மீளுமவர்

ைககழுவ நீர் ேமாதும் காவ ரிேய - ெபாய் கழுவும்
ேபார்ேவல் சைடயன் புதுைவயான் இல்லறத்ைத
யார்ேபாற்ற வல்லார் அற ந்து.
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கம்பர் வாயால் ேபார்ேவல் சைடயன் எனக்
குற ப்ப டப்பட்டுள்ளதால் சைடயப்பர் ேபாரிைனயும்
சந்த த்துள்ளார் என்பதாகும். இப்பாடல் மூவலூரில்
கல்ெவட்டாக ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
எட்டுத்த ைசயும் பரந்து ந லா
எற க்கும் கீர்த்த ஏருழவர்
நல்லூர்ச்

சட்டப்

படும்

சீர்

ெவண்ெணய்

சைடயன்

சரிதெமலாம்

ெகடிலன்

ஒட்டிப் புகழ ஆய ரநா
உைடயாற்கு

ஒருநாவ ன்

அன்ற

மட்டுப்படுேமா அவன்காணி
வளம்ேசர் ேசாழ மண்டலேம
- ேசாழமண்ட ல சதகம்-72
புவ ெயங்கும்
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வீசுவது ேபால உழவர் புகழ் எங்கும் பரவ யுள்ளது.
அப்படியான ஏருழவர் சைடயப்பர் புகைழ ஆய ரம்
நாவாலும் உைரக்க முடியாது என்க றது ேமற்பாடல்.
ெகடிலன் என்ற ெசால் ஆராயப்படேவண்டியது.
ெகடில நத க்கைரக்கும் ெசாந்தமானவன் என்றும்
ெபாருள் ெகாள்ளலாம்.
ஒருமுைற

ேசாழ

மன்னனிடம்

முரண்பாடு

ஏற்பட ேகாப த்துக் ெகாண்டு கம்பர் பாண்டிய
மன்னனிடம்

ெசன்று

ேசாழமன்னன்

தணிவுற்று

தங்க ய ருந்தார்.
கம்பைர

அைழத்து

வரும்படி இைணயார மார்பன் என்பவைர அனுப்ப
ைவத்தார்.
பாண்டியன்,

இைணயார மார்பைனப் பார்த்து
வந்த ருக்கும்

இவன்

யார்

என்று

கம்பரிடம் வ னவ , “இவன் சைடயப்ப வள்ளலின்
இைளயான்.
உைரத்தார்.

என் தம்ப ” என்று கம்பர் பத ல்
சைடயப்ப வள்ளலுக்கு ஒரு தம்ப

இருந்ததாக இக்குற ப்பு ெவளிப்படுத்துக றது.
www.Kaniyam.com

54

FreeTamilEbooks.com

தீரம் ெபரிய ெதன்னர் ப ரான்
ச ங்காதனத்த ல் ேசருமிவன்
ஆெரன்று உைரப்ப நம்ப இைண
யார மார்பன் அடிேயற்கும்
சாரும் சரராமனுக்கு ெமாரு
தம்ப எனக்கம் பண்புகழும்
வாரம்

ெபருமான்

ெபறு

ெவண்ெணயர்

வளம்ேசர் ேசாழ மண்டலேம.
- ேசாழமண்ட ல சதகம்-73
இேத

ெபாருளில்

கம்பரின்

தனிப்பாடல்

என்னுைடய தம்ப

சரராமனுக்கு

வருமாறு :
இைளயான்
மகன் - துன்னும்

கன்னன்

மதயாைனக்

கம்பன்

பைணயார் நீர்ேவலிப் பழனம் சூழ்
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ேசாணாட்டு இைணயார் மார்பன்

இவன்.

ெதாண்ைட நாட்டில் உள்ள த ருெவாற்ற யூர்
என்ற

ஊருக்கு

ஒருமுைற

கம்பர்

வல்லி என்ற தாச ையச் சந்த த்தார்.
காதல் ெகாண்டார்.

ெசன்றார்.
அவள் மீது

ேசாழநாடு த ரும்ப யேபாது

வல்லிையயும் உடன் அைழத்து வந்தார்.
வீட்டில் தாச

ஒழுகும்

குடிய ருப்பைதக் கண்ட சைடயப்ப

வள்ளல் கம்பருக்கும் ெதரியாமல் அவள் வீட்டுக்கு
ஒேர

இரவ ல்

ெநற்கத ர்கைளக்

கூைர

ேவய்ந்து

ெகாடுத்தார்.

ெகாண்டு
தாச

வல்லி

குடிய ருந்த இப்பகுத ேய கத ர்ேவய்மங்கலம் என்று
காரணப்ெபயராக ப ன்னர் கத ராமங்கலம் என்று
மருவ ப்ேபானது. இச்ெசய்யுள் வருமாறு:
தனதானியத்த ன் உயர்ந்ேதார்கள்
தாேம என்னும் தருக்ேகேயா
வ னவாது இரவ ல் ெநற்கத ரால்
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ேவய்ந்தார்வல்லி

வீடதல்லால்
பன்னிெரண்டு

கனிேசர்

தமிழுக்குப்

கடகம் யாைனக் காடளித்த

மைனவாழ்வு

உைடயான் ெவண்ெணய் நல்லூர்
வாழ்வான்

மண்டலேம.

ேசாழ

- ேசாழமண்ட ல சதகம்-74
புலவர்

ெபருமக்களுக்கு

யாைனகைளயும்
கூடுதலான

சைடயப்பர்

பரிசளித்துள்ளார்
ெசய்த ையயும்

என்ற

இச்ெசய்யுள்

ேபசுக றது.
இேத ெசய்த ையக் கம்பரும் தனது கீழ்வரும்
தனிப்பாடலில் ெதரிவ க்க ன்றார்.
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ெபாதுமாதர் வீட்ைடப் புகழ்ெபற

ேவெநல்

கத ராேல
கங்ைகப் - பத ேநர்

ேவய்ந்தருளும்

வருெவண்ெணய் நாடன் வருநா

வலர்க்குத்

தருவான் அவன் சைடயன் தான்.
உலகம்
உள்ள

உள்ள

அளவும்

அளவும்

சந்த ரர்

சூரியர்

இராமன்

சரிதம்

பாடும்

கம்பராமாயணத்த ல் சைடயன் சைடயன் எனக்
கம்பர்

வ ளங்க

ைவத்தப்

ெபருைம

ேவளாண்

மரப னர்க்கு உரியது என்று கீழ்காணும் ேசாழ
மண்டல சதகம் பாடல் 75 குற ப்ப டுக றது.
எண்ணத் தகும்பார் உள்ளளவும்
இரவ மத யம் எழும் அளவும்
கண்ணற்கு இனிய சயராம
கவ யமுதம்
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ெவண்ைணச் சைடயன் சைடயன்

என

வ றல் ஆர் கம்பன் வ ளங்க

ைவத்த

வண்ணத்

ெபருமான்

துைரேவளாண்

வளம்ேசர் ேசாழ மண்டலேம.
பாண்டிய நாட்டில் கம்பர் தங்க ய ருந்த தருணம்.
மதுைர நகரின் அலங்காரம் எவ்வாறு இருக்க றது
என்று பாண்டிய மன்னன் ெசருக்ேகாடு கம்பரிடம்
ேகட்டான்.

சைடயனின் ெவண்ெணய் நல்லூர்

இடுகாடு ேபால் உள்ளது என்று கம்பர் சற்றும்
தயங்காது புலவர் ெசருக்ேகாடு பத ல் தந்தார்.
பாண்டிய

மன்னன்

ெவண்ெணய்

ேநரில் வந்து பார்த்தான்.

நல்லூைர

ேதவேலாகம் ேபால

சைடயன் அலங்கரித்த ருந்தான் என்று ப ன்வரும்
ேசாழமண்டல சதகம் பாடல் 76 குற ப்ப டுக றது.
வ ள்ளும் மதுைர அலங்கரித்த
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ெவண்ெணய்நல்லூர்

வீம்பு

ேநாக்க

உள்ளும் இடுகாடு ஒக்கும் என
உைரத்தார்

உைரத்தமுைற

அள்ளும்
பசும்ெபான்னால்

கம்பர்
அணியாற்

அமராபத

அலங்கரித்ேத

ேபால்

வள்ளல் வழுத அத சயப்ப
மண்டலேம
சைடயப்பரின்

வாழ்ந்ேதான்
அரண்மைனக்

ேசாழ
கதவு

எப்ெபாழுதும் த றந்ேத க டக்கும். அைடப்பத ல்ைல.
உதவ
அபயம்

என்று வருபவர்களுக்கு அஞ்ேசல் என்று
அளித்துக்

காப்பாற்றுபவர்

சைடயப்பர்

என்பதைனக் கம்பர் தனது கீழ்வரும் ெவண்பாவ ல்
புகழ்க ன்றார்.
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ேமாட்ெடருைம
முட்டுவரால் கன்று என்று
வீட்டளவும்
ெவண்ைணேய - நாட்டில்

வாவ புக
பால்

ெசாரியும்

அைடயா ெநடுங்கதவும் அஞ்சல்
என்ற ெசால்லும்
உைடயான் சரராமன் ஊர்.
ெகாழுத்த

எருைமகள்

குளத்த ல்

நீராடும்.

வரால் மீன்கள் அவற்ற ன் முைலக்காம்ப ல் முட்டி
ேமாதும்.

கன்றுகள் முட்டுக ன்றனேவ என்று

எருதுகள் பால் ெசாரியும் ெசழுைமப் பைடத்த
த ருெவண்ெணய் நல்லூர் சைடயன்,
ெநடுங்கதவும்

அஞ்ேசல்

என்ற

அைடயா

ெசால்ைலயும்

உைடயவர் என்று கம்பர் குற ப்ப டுக றார். சரராமன்
என்பது

சைடயப்ப

வள்ளலின்

இன்ெனாரு

ெபயராகும்.
குணங்ெகாள்
சைடயன்
புதுச்ேசரிக்ெகாைடயான் ேசத ராயன் முதல்
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கணங்ெகாள்
பலர்கூடிக் கம்பநாடன் களிகூர

ெபரிேயார்

இணங்கும் பரிச லீந்து புவ ேயழும்
புகழ் ஏெரழுபதுடன்
மணங்ெகாள்
த ருக்ைக
வழக்கநூல் ைவத்தார் ேசாழமண்டலேம.
- ேசாழமண்ட ல சதகம் -81
த ருெவண்ெணய் நல்லூர் சைடயப்ப வள்ளல்,
புதுச்ேசரி வள்ளல் ேசத ராயன் மற்றும் ெபரிேயார்
பலரும்

கூடி

கம்பருக்குப்

பரிசுகள்

ேவளாண்ெபருமக்கைளப்

பல

புகழ்ந்து

தந்து

பாடும்படி

ேகட்க, ஏர் எழுபது, த ருக்ைக வழக்கம் ஆக ய
நூல்கைள கம்பர் பாடினார்.
அரங்ேகற்றம்

நடந்து

ஏர் எழுபது நூல்

ெகாண்டிருந்த

ேபாழ்து

சைடயப்ப வள்ளல் ேவறு அலுவல் ந மித்தமாக
அரங்க ன் ெவளிேய ெசன்றுள்ளார்.

ெவளிேய

அவைர ஒரு நாகம் தீண்டிவ ட்டது. அது காட்டாமல்
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மீண்டும் அரங்க ற்குள் வந்து அமர்ந்து ெகாண்டார்.
இதைன

அற ந்த

கம்பர்

ெவண்பாக்கள்

பாம்ப ன் வ ஷத்ைத இறக்க னார்.

பாடி

த ருக்ைக

வழக்கம் என்ற தனது நூலில் இந்ந கழ்ைவ கம்பர்
யறங்ேகற்றும்
கடிக்குங்ைக”

”பாவலர்தாம்

ஏெரழுபேதாத

களரிய ேலேய

காரிவ டநாகங்

என்று பத வு ெசய்துள்ளார்.
அளிக்கும்
பைட
மூேவந்தரும்
ெகாண்டாடும் வ ருந்தால் அத சயமாய்த்
த ைளக்கும்
த ரிகர்த்தராயன்
எனச் ெசப்பும் வரிைசத் த றம் ேசர்ந்ேதான்
வ ைளக்கும் அரிச மாற்ற ய
ெவள்ளம் க ழங்கு வ ைளயும் என

நீர்

வைளக்கும்
ெபருைமப்
புதுைவயர் ேகான் வளம் ேசர் ேசாழமண்டலேம.
- ேசாழமண்ட ல சதகம் -94
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சைடயப்பர்

அளித்த

வ ருந்த ல்

மக ழ்ந்த

மூேவந்தர்களும் அவருக்கு த ரிகர்த்தராயன் என்ற
ச றப்புப் ெபயைர அளித்தனர். அரிச கழுவ ய நீர்
ெவள்ளப்ெபருக்ெகடுத்து வாய்க்கால் வழிேயாடி
கழனிகளில்

பாயும்

ெசல்வச்ெசழிப்புைடயவர்

சைடயப்ப வள்ளல். ச ல தனிப்பாடல்களும் இவைர
ெவண்ைண

த ரிகர்த்தன்

மூேவந்தர்கள்

என்பது

எனப்

புகழ்க ன்றன.

ேசாழர்குல

மன்னர்கள்

மூவர் எனவும் ெகாள்ளலாம்.
காலம்
சைடயப்ப
தன்ைன

முழுவதும்
வள்ளல்

ஆதரித்துச்

தனது

அரவைனத்தைத

சீராட்டிய

இறுத காலத்த லும்
கம்பர்

ஒரு

ெவண்பாவாகப் பாடினார்.
ஆன்பாலும்
முதல் முக்கனியும்
- தீம்பாய்
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மறக்குேமா
வருசைடயா கம்பன்

ெவண்ைண

இறக்கும் ேபாேதனும் இனி.
இேத ெபாருள்பட ேசாழமண்டல சதகம் பாடல்
82 வ ளக்குக றது.
ஆன்பால் நறுந்ேதன் முக்கனி நீடு
அமுத ன் சுைவயாறுடன் அருந்த த்
தான்பால்
அைணய
மறப்பத ைலச் சைடயான் என்று தமிழ் ஓதும்
ேதன்பாய் அலங்கல் கம்பனுக்குச்
ெசழும்பாரிடத்த ல் ெசய்த நன்ற
வான்பாலிருக்கச்
ைவத்தார் ேசாழ மண்டலேம.

ெசய்து

நலம்

பசும்பால், ேதன், முக்கனி, அறுசுைவ உணவு
என

உபசரித்து

தமிழ்

ஓத யக்

கம்பனுக்கு

சைடயப்பர் நன்ற க்கடன் ெசய்து வான் உச்ச ய ல்
ந ைலக்கச் ெசய்தார்.
ேமலும்
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சடேகாபரந்தாத , கல்வ க்கு அரச ையத் துத க்கும்
சரசுவத யந்தாத , சத்த ரியர் கீர்த்த ையப் புகழ்ந்து
பாடும் ச ைல எழுபது ஆக ய நூல்கைளயும் கம்பர்
பைடத்துள்ளார்.
”கடல் க ழக்குத் ெதற்கு கைரபுரள்

ெவள்ளாறு

குடத ைசய ல்
கைரயாம் - வட த ைசய ல்
ஏனாட்டு

நாற்காதம்

ெவள்ளாறு

ேசாணாட்டுக்கு

ெசால்”
என்ற

ேகாட்ைடக்

கம்பரின்

இருபத்து

எல்ைலெயனச்

தனிப்பாடல்

ஒன்று

அவர்காலத்து ேசாழநாட்டு எல்ைலகைளக் க ழக்ேக
கடல், ெதற்ேக ெவள்ளாறு, ேமற்ேக ேகாட்டக்கைர
(மதுக்கைர),

வடக்ேக

வடெவள்ளாறு

என்று

குற ப்ப டுக றார்.
ெதாண்ைட
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த ருெவண்ெணய் நல்லூர் நடுநாட்டில் வருக ன்றது.
ப ற்காலச்

ேசாழ

மன்னர்கள்

ஆட்ச ய ன்

கீழ்

சுமார் 400 ஆண்டுகள் நடுநாடும் இருந்துள்ளது.
நடுநாட்ைடச்
நாட்ைடச்
பற்ற யும்

சார்ந்த
சார்ந்த

சுந்தரர்,

ெதாண்ைட

ேசக்க ழார்

இவ்வ ருவர்

ேசாழமண்டல

இடம்ெபற்றுள்ளைவ

சதகத்த ல்

கவனத்த ல்

குற ப்புகள்
ெகாள்ளப்பட

ேவண்டும்.
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7. புதுைவ - புதுச்ேசரி
ேசாழமண்டலச்
சைடயன்

(46),

சதகத்த ல்
புதுச்ேசரிக்

புதுைவச்
ெகாைடயான்

ேசத ராயன் (81), புதுைவயர் ேகான் (94), கம்பரின்
தனிப்பாடலில் காணும் புதுைவயான் இச்ெசாற்கள்
ஆய்வுக்குரியன.
த ருவாரூர்

பகுத ையெயாட்டி

அடியக்கமங்கலம் புதுச்ேசரி என்று ஒரு ஊரும்,
கும்பேகாணத்ைதெயாட்டி
ஊரும்

உள்ளது.

இவ்வூர்கள்

புதுைவ

என்று

ேசாழமண்டல

இடம்ெபறுவதால்

ஒரு

சதகத்த ல்

சைடயப்பரும்,

ேசத ராயரும் ேமற்படி பகுத ையச் சார்ந்தவர்கள்
என்பாரும் உளர்.
அடியக்க

மங்கலம்

புதுச்ேசரி,

கத ராமங்கலத்த ல் இருந்து சுமார் 60 க .மீட்டர்
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ெதாைலவ ல் உள்ளது.
சைடயப்பர்,

நாம் உசாவ ய அளவ ல்

ேசத ராயர்

என்ற

அப்பகுத ய ல் வ ழிப்ப ல் இல்ைல.
நைகச்சுைவ

இைமயம்

ெபயர்கள்
த ருவாரூர்

த ரு.சண்முகவடிேவல்

அவர்களுடன் உைரயாடியப் ேபாதும் இதைனேய
உறுத ெசய்தார்.
கும்பேகாணத்ைதெயாட்டிய புதுைவ என்பது
ஒரு ச ற்றூர். கத ராமங்கலத்த ற்கும் அண்ைமய ல்
உள்ளது.

இப்பகுத ய ல்

நல

இருந்த ருக்கலாம்.

உரிைம

சைடயப்பருக்கும்
புதுச்ேசரி

ேசத ராயர் என்ற வள்ளலும் இவருக்கு துைணயாக
இருந்த ருக்க வாய்ப்புண்டு.

மக்களிடம் இைவ

குற த்த ஞானம் எதவுமில்ைல.
ெதாண்ைட
இைடப்பட்ட

நாட்டிற்கும்,

ப ரேதசம்

ேசாழநாட்டிற்கும்

நடுநாடு.

இதற்கு

அருவாநாடு, ேசத நாடு என்ற ெபயர்களும் உண்டு.
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ேசத ராயர்

என்பவர்

குலத்த னர்.

நடுநாட்ைட

ஆண்ட

அரச

ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்த ன்

தமிழகராத ேசத ராயன் என்பதற்கு தமிழகத்த ன்
நடுநாட்டரசன் என்று ெபாருள் தருக றது.
ேசாழர்களின்
ேசத நாட்டுக்குலம்

க ைளக்குடியாக
இருந்துள்ளது.

ேசத ராயர்

மற்றும் மைலயமான் என்ற பட்டத்துடன் இவர்கள்
ஆட்ச ெசய்துள்ளனர்.
இரண்டாம்

குேலாத்துங்கன்

ஆட்ச க்காலத்த ல்
சார்ந்த

த ருக்ேகாவலூைரச்

மைலநாட்ைட

ஆண்டவன்

வ க்க ரமேசாழேசத ராயன்.
வ க்க ரமச்ேசாழக்
வரலாறு

(1133-1150)

இவன்

ேகாபலராயன்

ேபசுக றது.

மகன்
என்று

ெமய்ப்ெபாருள்

நாயனார், மைலயமான் த ருமுடிக்காரி இவர்கள்
இவ்வம்சத்ைதச் சார்ந்தவர்கேள.
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இன்ைறயப்

புதுச்ேசரி

ேசதுராப்பட்டு
ெபயரில்

மாந லத்த ல்

(ேசத ராயன்பட்டு)

ஊர்

என்னும்

உள்ளது.

வ ழுப்புரம்,

த ருெவண்ெணய்நல்லூரில்

சைடயப்பர்

வாழ்ந்தக் காலத்த ல் இந்தப் புதுைவக்கு ெதாடர்பு
உள்ளவராகவும்,

ேசத ராயர்

என்ற

வள்ளலும்

இப்புதுைவய ல் இருந்த ருக்கலாம் என்றும் கருத
இடமுண்டு.
இலங்ைகய ன்

கண்டிய ன்

அரசரான

பரராஜச ங்கத்துடன் சைடயப்பருக்கு ெநருங்க ய
ெதாடர்பு இருந்ததாகவும், ஈழத்த ல் பஞ்சம் வந்த
காலத்த ல்

கப்பல்களில்

சைடயப்ப

வள்ளல்

உணவுப்பண்டங்கைள

அனுப்ப

ைவத்ததாகவும்,

த ருெவண்ெணய்நல்லூர்
வடக்குத்ெதரு

முதல்

(வ ழுப்புரம்)
வீட்டில்

சைடயப்பர்

வாழ்ந்தார் என்றும் புதுச்ேசரி கல்ெவட்டுச் ெசய்த
உண்டு

என்றக்
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கப்பல் ேபாக்குவரத்துக்கான துைறமுகம் இந்த
புதுச்ேசரிய ல் உண்டு.
கல்ெவட்டு

ஆனால் அப்படி ஒரு

இல்ைலெயன்று

வ ல்லியனூர்

கல்ெவட்டு ஆய்வாளர் ெவங்கேடசன் என்னிடம்
கூற னார்.
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8. ெதாண்ைட மண்டல சதகம் சைடயப்பர்
இது

17

ஆம்

நூற்றாண்டில்

படிக்காசு

புலவரால் ெதாண்ைட மண்டல ேவளாளர் மீது
பாடப்பட்ட

நூலாகும்.

ெதாண்ைட

மண்டலம்

என்பது அல்லாமல் ெதாண்ட மண்டலம் என்பேத
சரியானது

என்று

வள்ளலார்

நூல் பைடத்துள்ளார்.
ஆண்டப் பகுத
மண்டலம்,

ஒரு

இலக்கண

ஆெதாண்டன் என்பவன்

இது என்பதனால் ஆெதாண்ட

ெதாண்ட

மண்டலம்

என்றாய ற்று

என்பார் வள்ளலார்.
ெதள்ளத்
ெதளிந்தவர்
ெசய்தக்கேதார்முைற ெசய்ய ைலயா
எள்ளத்தைன
மைலயத்தைனேயா என்பது இன்றற ந்ேதா
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முள்ளற்கரிய
கீற யது ஒன்றுெமாரு

துைடயாைட

வள்ளல்
தைகைமேயாடு
ஒத்துளதால் ெதாண்ைட மண்டலேம
இப்பாடலின்
உைரயாச ரியர்

உைற

ெபாருள்

கைதயாக

முன்னிறுத்தும்

சைடயப்ப

வள்ளலின் கைத வருமாறு:
ெவண்ெணய்

நல்லூர்

ஒரு ெபரும் ெசல்வந்தர்.
வந்த

ேசாழ

சைடயப்ப

வள்ளல்

புத தாக பட்டத்துக்கு

மன்னைன

கண்டுெகாள்ளவ ல்ைல

அவர்
என்ற

ெசன்று
ஆத்த ரம்

மன்னனுக்கு இருந்தது. ெசல்வச் ெசருக்கால்தான்
தன்ைனக் காண வரவ ல்ைல என்று மன்னன்
சைடயப்பரது
கவர்ந்து

ெசல்வம்

ெகாண்டான்.

சைடயப்பர்மன்னைரக்
அந்தத்

தருணத்த ல்
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ஒருவன் மன்னனிடம் வந்தான்.

இைழயாய ரம்

ெபான்ெபற்ற பட்டு ஒன்று அவனிடம் இருந்தது.
அதைன வ ைல ெகாடுத்து வாங்க ட மன்னனிடம்
ேபாத யப்

ெபாருள்

இல்லாததால்

வாங்காமல்

வ ட்டுவ ட்டான்.
அந்த வ யாபாரி சைடயப்பரிடம் ெசன்றான்.
சைடயப்பர்

அந்தப்

பட்டாைடைய

வாங்க

இச்ெசய்த

அற ந்த

தரித்துக்ெகாண்டார்.
மன்னன்

இன்னும்

அவமானம்

அைடந்தான்.

சைடயப்பைர வலுக்கட்டாயமாக அரச சைபக்கு
வரவைழத்தான்.
காரணத்ைத

தன்ைனக் காண வராததன்

வ னவ னான்.

ேவட்டிையத்

தூக்க க்காட்டுவது

சைப

மரியாைத

என்பதால்,

தான்

கட்டிய ருந்த

க ழித்து

துைடப்புண்ைணக்

ஆகாது

பட்டாைடையக்
காண்ப த்து,

துைடய ல் ச லந்த ேநாய் என்பதால் வந்துகாண
இயலவ ல்ைல என்று ெசான்னார்.
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முடியாத பட்டாைடைய சைடயப்பர் அதன் மத ப்ைப
ெபாருட்படுத்தாமல் க ழித்தது கண்டு ப ரமித்து
ேபானான் மன்னன்.
தாய னும்
ேயார்கள் தமதுடலம்

நல்ல

தையயுைட

வீய னும்
ெசய்ைக
ெகால்ேலா தங்கண் ெமய்ம் முழுதும்
தீய னும்
ேசாற ட்டுச் சீறரவ ன்

வ டுவர்

வீழ்வர்

முதுக னுஞ்

வாய னும்
அவர்காண் ெதாண்ைட மண்டலேம.

ைகய டுவார்

“சீர்

அரவம்

என்பதற்கான

வாய ல்

உைரயாச ரியர்

ைகவ டுவார்”
வ ளக்கும்

சைடயப்பர் கைத இேதா….
சைடயப்ப வள்ளலிடம் பைகைமப் பாராட்டிய
ேசாழ மன்னன் ஏவுதலால் வ த்வான் கூட்டம் ஒன்று
இரவு ேநரத்த ல் வ ருந்த னர்களாக சைடயப்பர்
இல்லம் வந்து ேசர்ந்தது.

வ ருந்து உபசரிக்க
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வீட்டில் ஒன்றும் ெபாருள் இல்லாைமயால் தன்
மைனவ ய ன்

தாலிைய

வ ற்று

அதன்

மூலம்

வ ருந்த னர்கைள உபசரித்தார்.
தன்னுைடய
மனம்

வாழ்ந்து

வருந்த

அருக ல்
வ ட்டார்.
வாய ல்

இருந்த
பாம்பு
இருந்த

இவ்வ ைலயுயர்ந்த
புலவர்களுக்ேகச்
அனுப்ப னார்.
நம்பாமல்

ெகட்ட

தன்ைன
பாம்பு

ந ைலக்காக

மாய்த்துக்ெகாள்ள
புற்றுக்குள்

அவைரத்

ைகைய

தீண்டாமல்

மாணிக்கத்ைத

உமிழ்ந்தது.

மாணிக்கத்ைத
சன்மானமாகக்

தன்
வந்த

ெகாடுத்து

ெசய்த அற ந்த மன்னன் இதைன

சைடயப்பரிடம்

வந்து

“சைடயப்பேர

மீண்டும் நீவீர் புற்றுக்குள் ைகவ டும். மாணிக்கம்
வருக றதா பார்ப்ேபாம்” என்றான்.

அவ்வாேற

சைடயப்பரும் ெசய்தார். சைடயப்பர் தன் வள்ளல்
தன்ைமைய இழந்துவ டக் கூடாேத என்பதற்காக
புற்றுக்குள் இருந்த பாம்பு மீண்டும் தன் ஜீவ
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ரத்த னத்ைதக்
துறந்தது.

கக்க க்

ெகாடுத்துவ ட்டு

உய ர்

பாம்பும் துைண ெசய்தது அற ந்து

மன்னன் ெவட்க ப்ேபானான்.
வ ருந்ேதாம்பல்

இரவலர்க்கு

ஈதல்

என்பன

தமிழர் அறம். இதனின்று தவறுவைத இழுக்காக
தமிழர்கள் கருத னர். வற ய ந ைலய ல் தவ க்கும்
ெகாைடயாளரிடம்
ைவத்துப்

பழிவாங்குதல்

குணம்.
துருவாச

வ ருந்த னர்கைள
என்பது

மகாபாரதத்த ல்
முனிவைர

அனுப்ப
பைகவர்

துரிேயாதனன்

வனவாசத்த ல்

வாழ்ந்த

பாண்டவர்களிடம் அனுப்ப ைவத்தக் கைத இது
ேபான்றேத.
மீனவ
நாட்டினும் வ ல்லவர்

நாட்டினும்

ேகானானவன்
மிக்கெதன்பார்கள் அத சயேமா
ேகானவன்
முைளயமுதாக ற் குலவமுதார்
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வானவர் நாட்டினும் மிக்கதன்ேறா
ெதாண்ைட மண்டலேம.
“முைளயமுதாக ற்று”

என்பதற்கு

ெபாருள்

ெசால்ல வந்த உைரயாச யர் சைடயப்பர் கைதய து
எனப் பத வு ெசய்க றார்.
ேசாழ,

ேசர,

பாண்டியர்

மூவராட்ச ய னும்

ச றப்பு மிக்கது ஆெதாண்டன் ஆளும் ெதாண்ைட
மண்டலம் என்க றார்.
த ருெவண்ெணய்
வள்ளல்

நல்லூர்

ெகாடுத்துக்

சைடயப்ப

ெகாடுத்துச்

ெசல்வம்

குைறந்ததால் இனி ெகாடுக்க ஒன்றும் இல்ைலேய
என்ற

இயலாைமயால்

இரட்ைடப்
ஒன்று

புலவர்

உள்ளிட்ட

நள்ளிரவ ல்

வந்தைடந்தது.

வருந்த

ந ன்ற

ேபாது,

வ த்வான்

கூட்டம்

சைடயப்பர்

மாளிைகைய

சைடயப்பர் என்று புலவர்கள்

ேபச க்ெகாண்டது சைடயப்பர் ெசவ ய ல் வ ழுந்தது.
தன் மைனவ ைய எழுப்ப அைழத்துக் ெகாண்டு
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ெசன்று

தம்

கழனிய ல்

வ ைதத்த ருந்த

முைளைய வாரி அலம்ப

ெநல்

எடுத்து வந்து தீமூட்டி

பதப்படுத்த அரிச யாக்க அன்னம் ெசய்து புலவர்
கூட்டத்த ற்கு வ ருந்தளித்தார். வ ருந்ேதாம்பலுக்கு
முதன்ைம

அளித்தது

ெதாண்ைட

மண்டலம்

என்க றார் நூலாச ரியர்.
ேசக்க ழார் ெபருமான் ெபரிய புராணத்த ல்
இைளயான்குடி

மாறனார்

வ ருந்ேதாம்ப ய

ச வனடியார்க்கு

பண்ைப

இவ்வாறு

எடுத்துைரத்த ருப்பார்.
ேசாழமண்டல

சதகம்

சைடயப்பரின்

ெசல்வ வளம் பைடத்த வாழ்க்ைகையப் பத வு
ெசய்துள்ளது.
சதகம்

ஆனால்,

சைடயப்பரின்

ெதாண்ைடமண்டல

ப ற்கால

வறுைமந ைல

வாழ்க்ைகையப் பத வு ெசய்துள்ளது.
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9. சைடயப்ப வள்ளல் காலம்
த ருெவண்ெணய் நல்லூர் சைடயப்ப வள்ளல்
அரசக் குடும்பத்த ற்கு ந கரானச் ெசல்வ வளம்
ெபற்றவர் என்று பல குற ப்புகள் க ைடக்க ன்றன.
கால வரிைசப்படி இவரது வரலாற்றுக் குற ப்புகள்
க ைடக்கப்

ெபறாதது

தமிழர்களுக்கும்,

தமிழ்

மண்ணுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள குைறபாேட.
ஆய்வாளர் டாக்டர் சு.

குலேசகரன் அவர்கள்

கம்பர் காலம் 12 ஆம் நூற்றாண்ேட என்க றார்.
ெபரும்பான்ைமயான

தமிழ்

கருத்தும் இதுவாகேவ உள்ளது.
வரிைசய ல்

ஒட்டக்கூத்தர்

அற ஞர்களின்
அவரது ஆய்வு

ப றந்தது

க .ப .1080,

கம்பர் ப றந்தது க .ப .1140 என்று சுட்டப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டக்கூத்தர் (1080-1170) வ க்க ரம ேசாழன்,
இரண்டாம்

குேலாத்துங்கன்,
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இராசராசன்

ஆக ய

மூவர்

ஆட்ச ய லும்

அைவப்புலவராக இருந்துள்ளார்.

வ க்க ரமன்

ேசாழ உலா (1125), இரண்டாம் குேலாத்துங்கன்
ப ள்ைளத்தமிழ் (1132), இரண்டாம் இராசராசைனப்
பாடும் தக்கயாகப்பரணி (1168) ஆக ய நூல்கைள
ஒட்டக்கூத்தர்

இயற்ற னார்.

க .ப .1170

ல்

மைறந்தார்.
ஒட்டக்கூத்தருக்கும்
வயதுகள்

இைளயவராய்

இருக்க ேவண்டும்.
க .ப .1125

ல்

1135

ேசக்க ழார்

ப றந்து

முதல்

அைமச்சராகப்

குேலாத்துங்கன்

பட்டத்துக்கு

அநபாயச்ேசாழன்

ேசக்க ழார்

வ க்க ரமன் மைறவ ற்குப்

இரண்டாம்
ல்

ஒருச ல

வ க்க ரம ேசாழன் அரச ல்

பதவ ேயற்றுள்ளார்.
ப ன்

ப ன்னால்

வருக றார்.

என்று

க .ப .

இவருக்கு

இன்ெனாரு

ெபயர்

உண்டு.
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அநபாயச்ேசாழன்

சீவக

ச ந்தாமணி

என்ற

இலக்க யத்ைத மிகவும் வ ரும்ப படித்து வந்தான்.
இது ஒரு சமண இலக்க யம். காமரசம் மிகுந்தது.
ேசக்க ழார் ைசவ மரப ல் ஊற யவர். மன்னன்
சமண

சமயம்

ஐயப்பாட்டில்

சார்ந்து

வ டுவாேனா

காமரசம்

மிகுந்த

என்ற

ச ற்ற ன்ப

இலக்க யம் சீவக ச ந்தாமணிையப் புறம் தள்ளி,
ைசவ சமயப் ெபரிேயார்களின் வாழ்க்ைகையப்
பய லுமாறு அற வுறுத்த னார்.

அறுபத்து மூன்று

நாயன்மார்களின் கைதைய எடுத்துச்ெசான்னார்.
மன்னனின்
த ருத்ெதாண்டர்

ேவண்டுேகாளுக்க ணங்க
புராண

(ெபரிய

த்ைத ேசக்க ழார் பைடத்தார்.
எழுதுவதற்காகேவ

தனது

பதவ ையத் துறந்தார்.

இப்புராணத்ைத
முதல்

ெதாடங்கப்ெபற்ற
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அைமச்சர்

ேசக்க ழாரின் இளவல்

பாலவறாயர் அப்பதவ ைய ஏற்றார்.
ல்

புராணம்)

ெபரிய
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க .ப .1140

ல்

ந ைறேவற யது.

ச தம்பரத்த ல்

அரங்ேகற்றம்

ெசய்யப்பட்டது.

அரங்ேகற்ற

ந கழ்வ ல் ஒட்டக்கூத்தர் கலந்துெகாண்டுள்ளார்.
இரண்டாம்

குேலாத்துங்கன்

பட்டத்துக்கு

வந்து

ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்ேத கம்பர் க .ப .1140-ல்
ப றந்துள்ளார்.
ேசக்க ழாருக்குப்
ஆண்டுகள்

வயது

ப ன்னால்
இைளயவராய்

வள்ளல் ப றந்த ருக்கேவண்டும்.
ெபற்ேறாைர
எடுத்து
சைடயப்ப

இழந்த

வளர்த்தார்
வள்ளல்

ஒரு

கம்பைர
என்று
ந ர்வாக

சல

சைடயப்ப

அேத ெபாழுது
இளம்

வயத ல்

ேநாக்குமிடத்து,
ஆளுைம

மிக்க

(1146

1173)

வயத னராக இருந்துள்ளார்.
இரண்டாம்

இராசராசன்

-

மைறவுக்குப்ப ன் இரண்டாம் இராசாத ராசன் க .ப .
1173 ல் பட்டத்த ற்கு வந்தார்.
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கம்பராமாயணம்

எழுதும்

ெதாடங்க வ ட்டார்.
க .ப .

பணிையக்

கம்பர்

இரண்டாம் இராசாத ராசன்

1178 ல் ஆந்த ர பகுத க்கு இடம் ெபயர்ந்து

வ ட்டதால் மூன்றாம் குேலாத்துங்கன் க .ப . 1178 ல்
இளவரசு பட்டம் ெபற்று க .ப .1180 ல் சக்கரவர்த்த
ஆக றான். இவனது ஆட்ச க்காலம் (1178 - 1218)
கம்பராமாயணம்
07.03.1186

அரங்ேகற்றத்

என்றும்

முடிவு

1188

டாக்டர்சு.குலேசகரன் கணிக்க றார்.
வள்ளல்

கம்பராமாயணம்

ப ன்பும் வாழ்ந்துள்ளார்.
வாழ்வ ன்

ெதாடக்கம்
என்றும்
சைடயப்ப

அரங்ேகற்றத்த ற்கு
சைடயப்ப வள்ளலின்

இறுத காலத்த ல்

ெமய்கண்ட

ேதவர்

தனது நான்காம் வயத ல் த ருெவண்ைண நல்லூர்
(வ ழுப்புரம்)

தனது

தாயாேராடு

வருக ன்றார்.

த ருெவண்ைண
ஆண்டு க .ப .

நல்லூரில்

1223.
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வீட்டிற்கு

தன்

ெமய்கண்டேதவர்
முக்த

அைடந்த

சைடயப்பரின் காலம் (111085
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1195), ெமய்கண்டாரின் காலம் (1185-1223) என்று
ஓரளவு யூக க்க முடிக ன்றது.
இரண்டாம்
முதல்

இராசாத ராசன்

ப ற்கால

த ருெவண்ைணய்
இராசராச

ேசாழர்களின்

த ருெவண்ைணய்
ப ரமேதயம்

காலம்

நல்லூர்

வளநாட்டுத்

காலம்
வைர

“இரண்டாம்
த ருமுைனப்பாடி

நல்லூர்

நாட்டுப்

த ருெவண்ெணய்நல்லூர்”

என்ேற

வழங்கப்பட்டு வந்ததாக கல்ெவட்டுச் ெசய்த கள்
ெதரிவ க்க ன்றன.
த ருமுைனப்பாடி நாடு, அருவாநாடு, நடுநாடு,
ேசத நாடு

என்று

வழங்கப்ெபற்ற

நடுநாட்டின்

பகுத யான த ருெவண்ைணநல்லூரும் ஒரு நாடு
என்பைத ேமற்கண்ட கல்ெவட்டு புலப்படுத்துக றது.
இரண்டாம்

குேலாத்துங்கனுக்குப்

ப றகு

சுமார்

400 ஆண்டுகள் நடுநாடு ப ற்கால ேசாழர்களின்
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ஆட்ச க்கு

உட்பட்டிருந்தது

என்று

வரலாறு

ேபசுக றது.
நடுநாட்டின்

த ருநாவலூர்,

த ருவத ைக,

த ருமுதுகுன்றம், ெபண்ணாகடம், த ருமாணிக்குழி,
த ருக்ேகாவலூர்,

த ருெவண்ெணய்நல்லூர்

ஆக ய பாடல் ெபற்ற ச வாலயங்கள் ப ற்காலச்
ேசாழர்களின் ஆட்ச ய ல் ச றப்பு ெபற்றன எனவும்
கல்ெவட்டுகள் கூறுக ன்றன.
ேசக்க ழாரின்
ப றகு

ெபரிய

கம்பராமாயணம்

புராணத்த ற்கு
என்ற

ைவணவ

இலக்க யம் கம்பரால் பைடக்கப்பட்டது.
ேபாற்ற ய
சைடயப்பரும்

ேசாழர்கள்

ஆட்ச ய ல்

இதைனச்சாத த்தனர்

ைசவம்
கம்பரும்,

என்பதுவும்

ஒரு முக்க யமான ந கழ்வாகும்.
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10. சைடயப்ப வள்ளல் - கள
ஆய்வு
ெவண்ெணய்நல்லூர் (கத ராமங்கலம்) :
ேதரழுந்தூருக்கு

வடக்ேக

ேஷத்த ரபாலபுரத்ைதக்

கடந்து

கத ராமங்கலம்

ெசன்றைடந்ேதன். கம்பர் காலத்த ல் ெவண்ெணய்
நல்லூர் என்று வழங்கப்பட்ட ஊேர காலப்ேபாக்க ல்
கத ராமங்கலம்

என்று

மருவ ப்

ேபானது

என்க ன்றனர்.
1892-ல்
அவர்கள்

உ.ேவ.சாமிநாத

ெவண்ெணய்நல்லூர்

இவ்வூைரப்
இவ்வூர்

தமிழற ஞர்

என்ற ருந்த

பார்ைவய ட்டதாகவும்,

சைடயப்ப

ப ள்ைள

ஐயர்

க ராமம்

ேமலும்
என்று

வழங்கப்பட்டதாகவும் குற ப்பு எழுத ைவத்துள்ளார்.
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இவ்வூர்

ச வாலயத்த ல்

வழிபாட்டில்

உள்ள

ப ள்ைளயார், “ெவண்ெணய்நல்லூர் ப ள்ைளயார்”
என்ேற ெபாற க்கப்பட்டு காணப்படுக றது.
கத ராமங்கலம் :
கம்பராமாயணம்
ஊர்

த ரும்ப யக்

சைடயப்ப

கம்பைர

வள்ளல்

ெநற்கத ர்களால்
அதனால்

அரங்ேகற்றம்
ஊரின்

வரேவற்பதற்காக
முகப்ப ல்

இருந்து

பந்தல்

இட்டார்.

ேவயப்பட்ட

கத ர்ேவய்மங்கலம்

ெபயராய ற்று.

முடிந்ததும்

என்று

ஊர்

காலப்ேபாக்க ல் கத ராமங்கலம்

என்றும் வழக்காக வ ட்டது.

ெபரும்பாலான ஊர்

மக்கள் நம்பும் கைத இது.
கம்பரின்
குடிைச,
கண்ட
ஒேர

தாச

ஓட்ைடயும்
சைடயப்ப

இரவ ல்
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என்பவள்

ஒழுகலுமாக
வள்ளல்,
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இருந்தைதக்

அவள்

ெநற்கத ர்களால்

வாழ்ந்த
வீட்டுக்கு

கூைரேவய்ந்து
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ெகாடுத்தார். அதனால் தாச வாழ்ந்த அப்பகுத க்கு
கத ர்ேவய்மங்கலம் என்று ெபயராய ற்று என ச லப்
பாடல்கள் சான்று பகர்க ன்றன.
இரண்டு கைதகளும் மனத ல் ஊசலாட ஊைரச்
சுற்ற ப்பார்த்ேதாம். ெவண்ெணய்நல்லூர் என்றப்
ெபயைர எங்கும் பார்க்க முடியவ ல்ைல.
சைடயப்பர் த டல் :
கத ராமங்கலம் முதன்ைமச் சாைலய ல் ஒரு
குறுக யத்
ேபங்க்

ெதருவ ன்

தனது

முகப்ப ல்

வ ளம்பரப்

ைவத்த ருப்பைதக்

ச ட்டியூனியன்

ெபயர்பலைகைய

கண்ேடன்.

“சைடயப்ப

வள்ளல் த டல், ெசல்லும் வழி” என்று அம்புக்குற
காட்டப்பட்டிருந்தது.
மக ழ்ச்ச

ெநஞ்ச ல்

ச ட்டியூனியன்

ேபங்ைக

அவ்வழிேய ெதாடர்ந்ேதன்.
இடங்களில்
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ஊற்ெறழுந்த
வாழ்த்த யது.

வழிய ல் மூன்று
ெபயர்ப்பலைககள்
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ைவக்கப்பட்டுள்ளன.
முதன்ைமச்
ஊருக்கு
தூரம்

சாைலய ல்

வடக ழக்ேக

சுமார்

ெசன்றவுடன்

இருந்து

ஒன்றைரக்

ஒரு

ெபரியத்

க .மீ.
த டல்

வயல்ெவளிகளுக்கு நடுவ ல் உள்ளது.
இந்தத் த டலின் ந லப்பரப்பு மட்டும் 60 ேவலி
என்று உ.ேவ.சா குற ப்ப டுக றார்.

ஒரு ேவலி

என்பது

6.17

இன்ைறய

நல

அதாவது 5 காணி ஆகும்.

அளவ ல்

ஏக்கர்.

60 ேவலி என்பது 370

ஏக்கர் ந லமாகும். சைடயப்ப வள்ளல் வாழ்ந்த பூமி
இது என மக்கள் அைடயாளம் காட்டுக ன்றனர்.
ெபரும்

ந லக்க ழார்கள்

த டைலச்
ஏக்கர்
என்பது
இன்று

சுற்ற ய ருந்த

ந லப்பரப்ைப
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காலமாக

கருத்தாக
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உயர்ந ைலப்பள்ளியும்,

அரசு

ஆரம்ப

சுகாதார

ந ைலயமும் ெசயல்படுக ன்றன.
ஆத மூலப்ெபருமாள் :
எஞ்ச ய ருக்கும்
வடேமற்க ல்
உள்ளது.

ெபருந்த டல்

பகுத ய ல்

ஆத மூலப்ெபருமாள்
சைடயப்பர்

குடும்பம்

ஆலயம்
வழிபட்டக்

குலெதய்வம் ஆத மூலப்ெபருமாள் என்க ன்றனர்.
அகன்ற
ேகாலத்த ல்

மார்ேபாடு
மிகவும்

ெநடிதுயர்ந்து
அழகான

ந ன்ற

வடிவத்த ல்

காட்ச யளிக்க ன்றார் ெபருமாள்.
ெபரு மாளின் இருபுறத்த லும் ஶ்ரீேதவ , பூேதவ
ச ைலகள் ந ன்ற ேகாலத்த ல் உள்ளன. ஏற்கனேவ
இருந்த புராதன அம்மன் ச ைலகள் இரண்டும்
த ருடுேபானதால்

அண்ைமய ல்

ஊர்

மக்கள்

ேகாய ைல புனரைமப்புச் ெசய்து, புத ய அம்மன்
ச ைலகைளப் ப ரத ஷ்ைட ெசய்துள்ளனர்.
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ேகாய லின்
இேத
ெபயர்ப்

ச ட்டியனின்

ேபங்க்

பலைகய ல்

த ருெவண்ெணய்
என்று

ேமற்கூைர

சுவர்ேமல்
ைவத்த ருக்கும்

ஒட்டக்கூத்தன்

நல்லூர்.

எழுத ய ருப்பைதக்

த டல்,

கத ராமங்கலம்
காண

முடிந்தது.

“ஒட்டக்கூத்தன் த டல்” என்று எழுதப்பட்டுள்ளதன்
காரணம் வ ளங்கவ ல்ைல.
ஒட்டக்கூத்தர் :
இவர் கம்பரின் சமகாலப் புலவர். கம்பருக்கும்
வயத ல் மூத்தவர்.

இவைர ஆதரித்தப் புரவலர்

காஞ்ச புரத்ைதச் ேசர்ந்த காங்ேகயன் என்பவர்.
காங்ேகயன்
இயற்ற

நாலாய ரக்ேகாைவ

என்ற

நூைல

ஒட்டக்கூத்தர் தம் புரவலருக்கு நன்ற

ெசலுத்த யுள்ளார்.
ஒட்டக்கூத்தர் வ க்க ரம ேசாழன், இரண்டாம்
குேலாத்துங்கன்,
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ஆக ய

மூவர்

புலவராக

ஆட்ச ய லும்

இருந்தவர்.

மன்னர்களுக்கும்
மன்னர்களுக்கும்

அைவக்களப்

வரலாற்ற ல்
கம்பருக்கும்,

சைடயப்பருக்கும்

பல முரண்பாடுகள் இருந்துள்ளன.

ேசாழ
ேசாழ

இைடய ல்
சைடயப்ப

வள்ளலிடம் ஒட்டக்கூத்தர் வாழ்ந்ததாகக் குற ப்பு
எதுவும் இல்ைல .
ஊர் மக்களின் சாத க் குழுக்களுக்கு இைடேய
நல்லிணக்கப்படுத்தும் முயற்ச யாக இப்படி எழுத
ேநர்ந்தேதா என்ற ஐயம் எமக்குண்டு.
ஒட்டக்கூத்தர்

சமாத

ேகாய லுள் உள்ளது.

தாராசுரம்

வீரபத்ரக்

ந ைனவ டமாக வழிபாடும்

உள்ளது.
புகேழந்த ப் புலவர் :
ெதாண்ைட
களத்தூரில்

மண்டலம்
ப றந்தவர்
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நளெவண்பாைவ இயற்ற யவர். வரகுணபாண்டிய
மன்னனின்
சந்த ரன்

அைவப்

சுவர்க்க

ஆதரித்தவர்.

புலவராக

என்ற

இருந்தவர்.

வள்ளல்

இவைர

தாம் இயற்ற ய நளெவண்பாவ ல்

நன்ற க்கடனாக

இவ்வள்ளைலப்

புகழ்ந்து

பாடியுள்ளார்.
கம்பர்

ப றந்த

இவ்வ ரண்ைடயும்

நாள்,

இறந்த

ந ைனவுகூர்ந்து

நாள்

பாடல்கள்

இயற்ற யுள்ளார். வயத ல் கம்பருக்கும் இைளயவர்
இவர். ஒட்டக்கூத்தருக்கும் புகேழந்த புலவருக்கும்
வயது வ த்த யாசம் அத கம். ஆனால், இருவருக்கும்
இைடய ல்

பல

பந்தயப்

பாடல்

ேபாட்டிகள்

நைடெபற்றுள்ளன என்பார். சான்றுகள் ேதைவ.
சைடயப்ப வள்ளல் ஆத்மலிங்கம் :
க ழக்கு

ேநாக்க

ஓடும்

காவ ரி

கத ராமங்கலத்த ல் வடக்கு ேநாக்க ப் பாய்க றது.
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காவ ரி

ேமட்டுத்ெதருவ ல்

தான்

சைடயப்பர்

ப றந்தார் என்க ன்றனர். இேதப் ெபயரில் இன்றும்
அத்ெதரு இருக்க றது.
கம்பர்

பாடும்

கத ராமங்கலம்

ேகாசைல

நாட்டு

வளம்

த ருெவண்ெணய்நல்லூருக்கும்

ெபாருந்தும். ேசாழநாட்டு வளத்ைத ரச த்தக் கம்பர்
ேகாசைல

நாட்டுக்கும்

கழனிவளம்,
உழவர்

ெபாருத்த ப்

உழவர் பாடு,

உழத்த யர்

பாடினார்.

வ ைளப்ெபாருட்கள்,

காதல்

என

எல்லாம்

ேசாழநாட்டுக்கும் ெபாருந்துபைவ.
ெபண்ைண ெவண்ெணய் நல்லூரும் கழனி
வளம் ெகாண்டைவ தான்.
ெவண்ெணய்

நல்லூர்

கம்பர் பண்ைண
என்று

பாடியதற்கு,

பண்ைண என்றச் ெசால் ெபண்ைண என்றும்
ெபாருள் குற க்கும் என்பது அற ஞர்கள் கருத்து.
சைடயப்பர் த டலுக்குப் ேபாகும் சாைலய ல்
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முகப்ப ேலேய

சாைலய ன்

வடக்குச்

சைடயப்ப வள்ளல் சமாத

சாரிய ல்

உள்ளது.

புதர்கள்

மண்டிக்க டந்த இடத்ைதச் சுத்தம் ெசய்து, சமாத
புனரைமக்கப்பட்டு,
பட்டுள்ளது.

அைமக்கப்

அண்ைமய ல் ஆத மூலப்ெபருமாள்

ேகாய ைலப்
இதைனயும்

ெகாட்டைக

புனரைமத்த
மறவாமல்

க ராம

ெசய்

மக்கள்

து

ள்ள

து

பாராட்டுக்குரியதாகும்.
சைடயப்பர்
ஆத்மலிங்கம்”
மக்கள்

சமாத ,

“சைடயப்ப

என்று

மத்த ய ல்

ச வன்

அற யப்படுக ன்றது.

வள்ளல்

அைழக்கப்படுக றது.
ேகாய ல்
மக்கள்

என்ேற

வழிபாடும்,

பூைஜகளும் நைடெபறுக ன்றன.
ஊர் மக்களிடம் பரவ க்க டக்கும் ேசாகக் கைத
இது.
சைடயப்பர்
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ஒரு

முைற

ேசாழமன்னன்

தன்

பைடகளுடன்

பூம்புகார் கடற்கைர ேநாக்க ப் பயணம் ஆனான்.
சைடயப்பர் மாளிைக வழியாக பைட ெசன்றது.
சைடயப்பர்

மாளிைக

பந்தல்

ேதாரணங்களால்

அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.

ேமளதாளங்கள்

முழங்க ட மக்கள் கூட்டம் மாளிைக முன் ந ரம்ப
வழிந்தது.

வாணேவடிக்ைககள்

ஓயாமல்

ஒலித்தன. வண்ண ஒளிகைள உமிழ்ந்தன.
ேசாழமன்னன் சைடயப்பர் மாளிைகைய ஏேதா
ேகாய ல் என்று எண்ணிக் கும்ப ட்டுத் ெதாழுதான்.
அருக ல்

இருந்த

தாயார்

அத காரிகள்

காலமாக வ ட்டார்.

இறுத ச்சடங்குகள்
என்றனர்.
மன்னன்

“சைடயப்பர்
தாயாருக்கான

ந ைறேவற்றப்படுக ன்றன”

ப ணத்ைதத்

ெதாழுேதனா

ஆத்த ரமைடந்தான்.

என்று

பூம்புகார்

ெசன்று த ரும்புவதற்குள் சைடயப்பர் மாளிைக
சுவடு

ெதரியாமல்
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பைடகளுக்குக்
சைடயப்பர்

கட்டைளய ட்டான்.
மாளிைக

ெசய்யப்பட்டது

என்று

அவ்வாேற

இடித்துத்
க ராம்

துவம்சம்

மக்கள்

பலரும்

இக்கைதையச் ெசால்க ன்றனர்.
மாளிைகய ன்
கழனிகைளக்

இடிபாடுகள்

க ளறும்

ேபாது

இன்றும்

க ைடக்க ன்றன.

அகலமான ெபரிய பலைக கற்கள் ந லத்தடிய ல்
அகழக்க ைடக்க ன்றன என்க ன்றனர்.

மன்னன்

ெசன்ற உத்ேதச வழித்தடத்ைதயும் காண்ப த்தனர்.
த ருெவண்ெணய்நல்லூர் (வ ழுப்புரம்) :
படிக்காசுப் புலவரால் இயற்றப்பட்ட ெதாண்ைட
மண்டல

சதகம்

என்னும்

நூலின்

ஒன்று 1887-ல் ெவளியானது.

பத ப்பு

அப்பத ப்புக்கு

அகஸ்த யப்பர் முதலியார் என்பவர் அணிந்துைர
ெசய்துள்ளார்.

அவ்வுைரய ல்

“சைடயப்ப

முதலியார் மரப ல் வந்த சுேவதயனப் ெபருமாள்
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என்னுந்

த ருநாமமுைடய

த ருெவண்ெணய்

நல்லூர் ெமய்கண்டேதவர் சுத்தாத்துவ த ச த்தாந்த
ஸ்தாபகராய் ச வஞானேபாதெமன்னும் அருைம
ஞான

சாத்த ரத்ைதத்

த ரவ டத்த ல்

ெமாழி

ெபயர்த்துத் தந்தருளினார்” என்ற குற ப்பு உள்ளது.
”உயர்ச வஞானேபாதம்

உைரத்ேதான்

ெபண்ைணப்
ெவண்ெணய்ச்சுேவதனன்

புனல்சூழ்

ெபாய்கண்டகன்ற

ேதவன்”

ெமய்கண்ட

- ச வஞானேபாதம், ச றப்புப் பாய ரம்.
இன்ைறய

வ ழுப்புரம்

மாவட்டம்,

த ருெவண்ெணய் நல்லூரில் சைடயப்பர் வாழ்ந்த
மாளிைக; சைடயப்பர் மடம் என்றும், ெமய்கண்ட
ேதவர் மடம் என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்ததாகவும்,
சைடயப்பர் மரப ல் வந்தவர் தான் ெமய்கண்ட
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ேதவர் என்ற வரலாறும் இன்ெனாருபுறம் உள்ளது.
இதேனாடு
க ைடக்கலாம்

கூடுதலாக
என்ற

சான்றுகள்

நம்ப க்ைகய ல்

ஞாய ற்றுக்க ழைமயன்று

ேநரில்

08.05.2022
வ ழுப்புரம்

மாவட்டம், த ருெவண்ெணய் நல்லூர் ெசன்ேறன்.
சைடயப்பர்
ஊரில்

குற த்த

எந்த

இல்லாததுக்

கண்டு

ந ைனவும்

அந்த

வ யப்பைடந்ேதன்.

ேசாகம்தான் கப்ப யது.
ெமய்கண்டார் :
கடலூர்

மாவட்டம்,

ெபண்ணாகடத்த ல்,

அச்சுதக் களப்பாளர் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட
ைசவ

ேவளாளர்

ஞானாச ரியர்

வாழ்ந்தார்.

இவரின்

த ருத்துைறயூர்

(பண்ணுருட்டி)

சகலாகம பண்டிதர் ஆவார்.
ேபறு

இல்ைலேய

என்ற

தனக்கு குழந்ைதப்
கவைலையத்

ஞானாச ரியரிடம் பக ர்ந்துெகாண்டார்.
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குருவ ன் வழிகாட்டுதல் படி தனது மைனவ ைய
அைழத்துக்ெகாண்டு
அங்ேகேய

சல

ெவண்காடு

த ருெவண்காடு

காலம்

துைணவ யார்

வீெடடுத்துத்

ஈசைன

த ருெவண்காட்டில்

ெசன்று

வணங்க
அச்சுத

தங்க
வந்தார்.

களப்பாளரின்

கருவுற்றார்.

ெபண்ணாகடம்

த ரும்ப ய தம்பத யர்தங்கள் ெசாந்த வீட்டில் ச ல
காலம் வாழ்ந்தனர்.

ேபறுகாலம் ெநருங்க யதும்

அச்சுதாரின் துைணவ யார் தம் தாய்வீடு இருக்கும்
த ருெவண்ெணய்நல்லூர்

ெசன்றைடந்தார்.

தாய்வீட்டில் தான் குழந்ைத ப றந்தது.

அந்தக்

குழந்ைதேய ெமய்கண்டார் ஆவார்.
ெமய்கண்டாரின் தாய்மாமன் தான் சைடயப்ப
வள்ளல் என்பதும்,
சைடயப்பரின்

ெமய்கண்டாரின் தாய்தான்

உடன்

ப றந்தவள்

என்பதும்

மைறமைல அடிகளாரின் உறுத யான கருத்தாகும்.
(03.01.2017, ராசாதுரியன் கட்டுைர)
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ெமய்கண்டாரின்

மாணாக்கர்

ச வாச்சாரியார்

தனது

என்ற

ெமய்கண்டார்

நூலில்

அருள்நந்த

இருபா

இருபஃது

ப றந்த

ஊர்

த ருெவண்ெணய்நல்லூர் என்ேற குற ப்ப டுக றார்.
தாெனன

”கண்ணகன் ஞாலத்துக் கத ரவன்

ெவண்ெணய்த்
ெமய்கண்ட ேதவ”

ேதான்ற ய

(இருபா இருபஃது - 2)
“ெவண்ெணய்த் ேதான்ற நண்ணியுள் புகுந்து”

(இருபா இருபஃது - 6)
ெமய்கண்டார்

த ருக்ேகாய ைலச்

சுற்ற ப்பார்த்ேதன். ெமய்கண்டார் ச றுவயத ேலேய
தந்ைதயாைர இழந்துவ ட்டதால் தனது நாலாவது
வயத ல் தன் தாயாேராடு ெவண்ெணய் நல்லூரில்
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இருந்த தன் தாய்மாமன் வீட்டில் அைடக்கலமாக
வளர்ந்து,

ஞானம்

இலக்கண

ெபற்று

நூலாக ய

ைசவ

சமயத்த ன்

ச வஞான

ைசவ உலகுக்கு அளித்தவர்.

ேபாதத்ைதச்

இத்த ருக்ேகாய ல்

இவருைடய முக்த ஸ்தலம் ஆகும்.
இவ்வாண்டு
வ ழா

இவரது

800-வது

நடந்ேதற யது.

இத்த ருக்ேகாய ல்

அதைனெயாட்டி

புதுப்ப க்கப்பட்டு

கட்டுமானங்களும்
வாசலில்

நைடெபற்றுள்ளன.

புத தாக

ேகாபுரம்

நுைழவாய லாகவும்
வழிபாட்டுக்காக

குருபூைஜ
புத யக்
கீைழ

எழுப்பப்பட்டு
ெபாதுமக்களின்

த றக்கப்பட்டுள்ளது.

நல்ல

வ ஸ்தீரமான இடம்.
கம்பரின்

காலம்

எனக்ெகாண்டால்,

12-ஆம்

சைடயப்பர்,

நூற்றாண்டு
ெமய்கண்டார்

இருவரும் சமகாலத்தவேர.

சைடயப்பர் மரப ல்
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வந்தவர் ெமய்கண்டார் என்பதால் இவ்வ ருவரும்
ெதாடர்புைடயவர்கேள.
இத்த ருக்ேகாய லில் சைடயப்பர் குற த்த எந்த
அைடயாளமும் இன்ற ல்ைல.
சைடயப்ப வள்ளல் வாழ்ந்த வீடு?
தமிழக

ெதால்லியற்துைற

பார்ைவய ட்டுச்

ெசன்றதாக

சுட்டிக்காட்டினார்

ஒரு

ஒருவர்.

வந்து
இடத்ைதச்

அவ்வ டத்த ன்

எத ர்வீட்டில் குடிய ருந்தவைரச் சந்த த்ேதன்.
தமிழக

ெதால்லியற்துைறஅவ்வ டத்ைதப்

பார்ைவய ட்டைத அவரும் ஒப்புக்ெகாண்டார்.
புதுச்ேசரிக்
த ருெவண்ெணய்
வாழ்ந்த

வீடு

கல்ெவட்டு
நல்லூர்

ஒன்ற ல்

சைடயப்ப

“வடக்குத்ெதரு

வள்ளல்

முதல்

வீடு”

என்று சான்று இருப்பதாகவும், அதன்படி அந்த
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இடேம

இது

என்று

பார்ைவய ட்டதாகவும்,

ெதால்லியற்துைறய னர்
அதற்குரிய

இடத்ைதக்

காண்ப த்தார்.
ேமற்படி

கூடுதல்

தகப்பனாருக்குத்
ெசால்லி

அவரிடம்

தகவல்கள்

தன்னுைடய

ெதரியும்
அைழத்துச்

என்று
ெசன்றார்.

ெதால்லியற்துைறச் சுட்டிக்காட்டிய அவ்வ டத்த ல்
அவரது தந்ைதயார்தான் இப்ெபாழுது வச க்க றார்.
அவருைடய ெபயர் சரவணன் ெரட்டியார், வயது
80.

என்ைன அைழத்துச் ெசன்றவர் அவருைடய

இைளயமகன்.
த ரு.சரவணன் ெரட்டியார் அவர்களுடன் ஒரு
மணிேநரம் உைரயாடிேனன்.

பழுத்த அனுபவம்

மிகவும் ந தானத்துடன் உைரயாடியது.
“ெவண்ெணய் நல்லூர் ேமற்கு எல்ைலய ல்
ச ன்னெசவைலப்
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காளிக்ேகாய ல்

இருக்க றது.

கம்பரும்

சைடயப்பரும் வழிபட்ட ெதய்வம் அது”.
“ஊரின்

வடக்ேக

ஏமப்ேபர்

வழியாக

ெபண்ைணயாற்ைறக்

கடந்தால்

ஒரு

ச த லமைடந்த

மண்டபம்

உள்ளது.

கருங்கல்

வள்ளல்தான் ேசாழர்பைடக்கு உணவளிப்பார்”
“ச வன்
நல்லூர்
ஒரு

ேகாய லிலிருந்து
சார்ந்த

புதுப்ேபட்ைடப்

சுரங்கப்பாைதச்

தங்க ய ருக்கும்
ெசல்க றது.

ெவண்ெணய்
பகுத வைர

ெசல்க றது.

தான்

வீட்ைடெயாட்டிேய
ெதால்லியற்துைற

அது

அதைனயும்

பார்ைவய ட்டுள்ளது”
“ச வன்
ெபால்லா

ேகாய ல்

ெதன்ேமற்கு

ப ள்ைளயார்

இக்ேகாய லில்

அமர்ந்து

ேகாய ல்

மூைலய ல்
உள்ளது.

ெகாண்டுதான்

கம்பர்

இராமாயணக் கைதைய எழுத னார்”
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த ரு.சரவண

ெரட்டியாரிடமிருந்து

நான்

ெதரிந்து ெகாண்ட ெசய்த கள் இைவ.
ச வன்

ேகாய ல்,

ெமய்கண்டார்

ெபருமாள்

த ருக்ேகாய ல்

கும்பாப ேஷகம்

இம்மூன்ற ன்

இவ்வாண்டில்

நைடெபற்றது.

ேகாய ல்,

அடுத்தடுத்து

இம்மூன்றும்

அருகருேக

அைமந்துள்ள ேகாய ல்கள்.
ச வன் ேகாய லில் த ருப்பணி நைடெபற்றதால்
சுரங்கப் பாைதைய பார்ைவய ட முடியவ ல்ைல.
காளிக் ேகாய ைலயும், கருங்கல் மண்டபத்ைதயும்
காண முடிந்தது.
த ருெவண்ெணய்
ெதருவ ன்
க ழக்கு
உள்ளது.

நல்லூர்

ேநர்குத்தாய்

ேநாக்க

ேமற்கு

ெமய்கண்டார்

இக்ேகாய லின்

வடக்குத்
புறத்த ல்

த ருக்ேகாய ல்

ெதன்புறச்சாரிய ல்

முதல் வீடு த ரு.சரவண ெரட்டியார் குடிய ருப்பது.
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பழங்காலத்து த ராய்ப் ேபாட்ட ெபரிய த ண்ைண
வீடு. இவ்வீட்டின் ெதற்ெகல்ைல ச வன் ேகாய லின்
வடக்கு மத ல் சுவர்.

க ழக்கு எல்ைல ச வன்

ேகாய லுக்குப் ேபாகும் வடக்கு முகப்புச் சந்து.
இவ்வீட்டின்
மண்டபம்
பகுத ய ல்

கீழ்

பகுத ய ல்

இயங்குக றது.
பராமரிப்பு

கல்யாண
ேமற்கு

ேவைலகள்

ேவகமாக

நைடெபற்றுக்ெகாண்டிருந்தன.
ச வன் ேகாய லுக்கு வரும் ச வனடியார்களும்,
ெபருமாள் ேகாய லுக்கு வரும் ஶ்ரீஅேகாப ல மடம்
ஜீயரும், ெமய்கண்டார் ேகாய லுக்கு மாேதஸ்வரப்
பூைஜக்கு
இவ்வீட்டில்

வரும்
தான்

ஆத னத்

தம்ப ரான்களும்

தங்குவது

இவ்வ ழாக்

காலங்களில்

அடியார்க்கு

வ ருந்ேதாம்பலும்

வழக்கமாம்.

அன்னதானமும்,
நைடெபறும்.

தங்கள் குடும்பம் தான் முன்னின்று இதைனச்
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ெசய்க றது என்பதைனயும் வ ளக்க னார்.
கல்யாண மண்டபம் முகப்ப ல் வ ேவகானந்தர்
ச ைல உள்ளது.

ஒரு தமிழ்க் ெகாைடவள்ளல்

வாழ்ந்த தமிழ்ப்பூமி, ைசவமும் தமிழும் ஒன்ெறனச்
ெசழித்தப்

பூமி

இன்று

இந்து

மதத்த ன்

அைடயாளமாக உருமாற வருக ன்றது.
த ரு.

சரவண ெரட்டியார், தான் இருக்கும்

இடம்தான்

சைடயப்பர்

என்பைத

என்னிடம்

வாழ்ந்த

இடம்

உறுத ச்ெசய்யவ ல்ைல.

ெதால்லியற்துைறேயா, தமிழக அரேசா சைடயப்பர்
வாழ்ந்த இடத்ைத இன்னும் ெவளிப்படுத்தவ ல்ைல.
சைடயப்ப

வள்ளலுக்கு

சுற்றுப்பட்டு

க ராமங்கள்

தனியார் வசம் உள்ளது.
தனியார்

ெசாந்தமாக

பட்டாக்கள்

யாவும்

இருந்த
இன்று

பன்ெனடுங்காலமாக

மாற மாற

வந்துள்ளன.

இன்ைறக்கு ந ல மத ப்பு கூடிவ ட்டதால் யாரும்
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முன்வந்து ந லத்ைத ஒப்புவ க்க மாட்டார்கள் என்ற
ஆதங்கத்ைதயும் நம்ேமாடு பக ர்ந்து ெகாண்டார்.
சைடயப்ப வள்ளல் மீதான மத ப்ைபயும் பற்ைறயும்
ெவளிப்படுத்த டவும் ெரட்டியார் தயங்க யத ல்ைல.
ஒரு
வளம்

மன்னருக்கு
பைடத்த

ஒரு

ந கரானச்
தமிழ்க்ெகாைட

ெசல்வ
வள்ளல்

இம்மண்ணில் வாழ்ந்ததற்கான ஒரு அடி ந லம் கூட
அைடயாளக்குற யாக இல்ைலேய என்ற சந்ேதகம்
அடி மனத ல் எழுந்தது.
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11. தமிழ் வள்ளல் சைடயப்பர்
இன்று தமிழ்ச் சாத கள் பலவும் சைடயப்பைர
தங்களவர்

என

உரிைமக்

ேகாருக ன்றனர்.

வாலசுந்தரர் இயற்ற ய ெகாங்கு சதகம் “ெகாங்கு
ெவள்ளாளக்கவுண்டர்

சாத்தந்ைதக்

குலத்த ல்

ப றந்த சங்கரன் என்பவரின் புதல்வன் சைடயப்பர்.
இைணயார
எனப்

மார்பன்

ேபசுக றது.

சைடயப்பரின்
சாத்தந்ைத

பண்ைணக்குேபந்த ரன்,

தம்ப ”

ேகாத்த ரன்,

தமிழ்ச்சைடயன்

எனப்

பல ெபயர்களால் சைடயப்பைர ெகாங்கு மண்டல
சதகம் வ ளிக்க றது.
ஈேராடு
என்ற

மாவட்டம்

இடத்த லும்,

சைடயப்பருக்கு
ெகாங்கு

ெதன்முகம்

இராசாக்ேகாவ லிலும்

ச ைலகள்

ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

ேவளாளக்கவுண்டர்கள்
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தங்கள்

சாத ய னராகக்

ெகாங்கு

மண்டல

ெகாண்டாடுக ன்றனர்.

சதகம்,

ஏர்

எழுபது

ஆக ய

நூல்கைள அவர்கள் ெபரிதும் ேபாற்றுக ன்றனர்.
ெபான்ேனர் உழும் ந கழ்வ ல் இன்றும் ெகாங்கு
ேவளாளர்கள் ஏர் எழுபது நூைலப் பாடுக ன்றனர்.
தங்கள் இல்லத் த ருமணங்களில் கம்பர் பாடிய
மங்கல வாழ்த்துப்பா ெசய்யுட்கைள பாடுக ன்றனர்.
மூேவந்தர்களும்

சைடயப்பருக்கு

த ரிகர்த்தராயன் என்றப் பட்டத்ைத அளித்ததாக
ேசாழமண்டல
வள்ளல்,

சதகம்
புதுைவ

ேபசுக றது.

சைடயப்ப

ேசதுராயன்

வள்ளல்

இருவரும் கம்பைர ேவண்டி ஏர் எழுபது நூைலப்
பாடைவத்தனர்.
நூலில்

உ.ேவ.சா அவர்கள் “என் சரிதம்”

சைடயப்பைர

நய னார்

என்க ன்றார்.

ராயன், ேசதுராயன், நய னார் இைவ வன்னிய
மக்களுக்கு உரிய பட்டங்கள்; ஆகேவ, சைடயப்பர்
தங்களவர் என்பது அவர்கள் வாதம்.
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”க .ப .

3-ஆம் நூற்றாண்டிேலேய மைலயாள

நாடு ப ரிந்து ேவறு நாடாக வ ட்டது.
அங்குத்

தமிேழ

க .ப .

10-ஆம்

என்றாலும்
நூற்றாண்டு

வைர நாட்டு ெமாழியாய் வழங்க வந்தது.

துளு

நாடு

சங்க

என்றும்

ெசாண்

காணம்

என்றும்

இலக்க யங்களில் கூறப்படும் பகுத யும் க .ப .

4-

ஆம் நூற்றாண்டிேலேய ப ரிந்து வ ட்டது. எனினும்
ச ல நூற்றாண்டுகள் அங்கும் தமிழ் ெமாழிேய
நாட்டு ெமாழியாக இருந்து வந்தது
“அக்காலத்த ல் ேசர ேசாழ பாண்டிய நாடுகளும்
ெகாங்கு

நாடும்

அடங்க ய ருந்தன.

துளு

நாடும்

தமிழ்

நாட்டில்

இன்ைறய ெதன் கன்னட

மாவட்டேம அக்கால துளு நாடு”
”க .ப .

2-ஆம்

நூற்றாண்டில்

கரிகால்

ேசாழன் துளு நாட்டில் இருந்த 48000 ேவளாளர்
குடிகைள ெதாண்ைட நாட்டில் குடிேயற்ற னான்.
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ஆற்காடுகளாய்க்
த ருத்த

க டந்த

பகுத கைளத்

அவர்கள் வளமாக்க னர்.

நாட்டுத்

துளுவேவளாளர்

அைழக்கப்பட்டனர்.

ெதாண்ைட

என்று

அவர்கள்

இது ேபாலேவ ெகாங்கு

நாட்டிலும் ேவளாளர் குடியமர்த்தப்பட்டனர்.
மதுைரைய ஆண்ட வ சுவநாத நாயக்கருக்கு
(1529-1564)

தளவாயாக

முதலியார்.
ச ற்றூரில்

இருந்தவர்

அரியநாத

காஞ்ச புரம், ெமய்ப்ேபாடு என்னும்
ப றந்தவர்.

இவர்

ெதாண்ைட

மண்டல துளுவ ேவளாளர்கைள ேசாழவந்தான்,
த ருெநல்ேவலிப்

பகுத களில்

தமிழ்நாட்டின்

பலப்பகுத களிலும்

இவர்கள்

ெதாண்ைட

குடியமர்த்த னார்.

மண்டல

பரவ ய

முதலியார்கள்

எனப்படுக ன்றனர்.
(ேபராச ரியர் அ.க .பரந்தாமனார் அவர்களின்
“ேவளாளரும்
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கட்டுைரய ன் சாரம் இது)
கம்பர் தனது இராமாயணம் நூலிலும்,

ஏர்

எழுபது நூலிலும், ேவளாண் உழவர் ெபருமக்கைள
ேபாற்ற ப்பாடியுள்ளார்.
ெசழிப்பு

மிக்க

சைடயப்பர்

ேவளாண்

ெசல்வ

ெபருங்குடிய னர்.

பன்ெனடுங்காலமாக அவர் முதலியார் சாத ய னர்
என்று ெகாண்டாடப்பட்டு வருக ன்றார்.
ேசக்க ழார் முதலைமச்சராய் பணியாற்ற யவர்.
கம்பர் காலத்தவர். முதலி என்ற ெசால் தைலைம
அைமச்சைரக் குற ப்பதாய் இருந்துள்ளது. ெபரிய
புராணத்த லும் இதற்குச் சான்று உண்டு.
இராசராசன்

காலத்த ல்

1009-ம்

ஆண்டு

முதலாவதாக மண்டலம் என்ற ெசால் பய ன்று
வருக ன்றது.

மண்டலத் தைலவர்கள் மண்டல

முதலிகள் எனப்பட்டனர்.
ெபாதுவாக
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ெபயர்கள் சாத ப்ெபயர்களாக த ரிந்து ேபானது
தமிழ்ச்

சமுகத்த ன்

ெபரும்

துயரம்தான்.

எதுவாய னும் சைடயப்ப வள்ளல் மறுக்கமுடியாத
, மறக்கமுடியாத ஒரு தமிழ் வள்ளல் என்பத ல்
யாருக்கும் ஐயம் இருக்க முடியாது.
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12.

முடிவிலா முரண்

கத ராமங்கலம்

ெவண்ெணய்நல்லூரில்

சைடயப்ப வள்ளல் பூர்வீகமாய் வாழ்ந்துள்ளார்.
கம்பைர இளம் வயத ல் எடுத்து வளர்த்து கல்வ
ெகாடுத்து

ஆதரித்தது

இந்த

என்பதற்கு வாய்ப்புகள் அத கம்.
ெவண்ெணய்நல்லூரில்
இயற்றப்பட்டிருக்க

தான்

ஊரில்

தான்

கத ராமங்கலம்
கம்பராமாயணம்

ேவண்டும்.

சைடயப்ப

வள்ளலின் சமாத யும் இங்குதான் உள்ளது.
சைடயப்ப வள்ளல் தனது இறுத காலத்த ல்
மிகவும்

வறுைமயுற்று

வாழ்ந்தார்

என்பதற்கும்

கம்பரும் தனது இறுத காலத்த ல் நாேடாடி ேபால
அைலந்து பாண்டிய நாட்டில் ச ல காலம் வாழ்ந்து
நாட்டரசன் ேகாட்ைடய ல் காலமானார் என்பதற்கும்
சான்றுகள் உள்ளன.
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கம்பர்
ச வபக்தன்.

காலத்து

மூன்றாம்

குேலாத்துங்கன்

ைசவ - ைவணவ முரண்பாடுகள்

அத கம் இருந்த காலம்.
சைடயப்பரின்

குலெதய்வம்

ஆத மூலப்ெபருமாள்.

ைவணவ காப்ப யமாக ய

கம்பராமாயணத்ைத

ேசாழமன்னன்

அைவய ல்

அரங்ேகற்றாமல்

த ருவரங்கத்த ல்

ைவணவச்

சான்ேறார்கள்

முன்னிைலய ல்

அரங்ேகற்றப்பட்டதற்கு

இதுவும்

காரணமாக

இருந்த ருக்கலாம்.
ேசாழ

மன்னனுக்கும்

கம்பருக்கும்,

ேசாழ

மன்னனுக்கும் சைடயப்ப வள்ளலுக்கும் இைடேய
பைகைம முரண்பாடுகள் இருந்ததாக இலக்க யச்
சான்றுகள் பல உள்ளன.
அரசு

அத காரத்த ன்

ெதால்ைலகைளத்

தாங்க முடியாமல் நடுநாட்டின் த ருெவண்ெணய்
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நல்லூருக்கு இைடக்காலமாக சைடயப்பர் இடம்
ெபயர்ந்த ருக்க ேவண்டும். வரலாற்ற ல் நடுநாடும்
ப ற்காலச் ேசாழர்கள் ஆட்ச ய ன் கீழ் இருந்துள்ளது.
சைடயப்பரின்

இன்ெனாரு

தைலைமய டமாக

நடுநாட்டின் த ருெவண்ெணய்நல்லூர் இயல்பாக
அைமந்த ருக்க ேவண்டும்.
இரண்டு
உரியவர்

ெவண்ெணய்
சைடயப்ப

நல்லூருக்கும்

வள்ளல்

பரவ க்க டக்கும் ெசய்த களாகும்.

என்பது

கத ராமங்கலம்

ெவண்ெணய்நல்லூர் தான் சைடயப்ப வள்ளலின்
பூமி

என்பைத

சான்றுகள்

உறுத ப்படுத்த ட

உள்ளன.

த ருெவண்ெணய்

ேபாதுமான

ஆனால்,

நல்லூைர

வ ழுப்புரம்

உறுத ப்படுத்த ட

முடியவ ல்ைல .
தமிழற ஞர்

உ.ேவ.சா

(1855-1942)

அவர்கள்

சைடயப்ப வள்ளல் வாழ்ந்த பூமி கத ராமங்கலம்
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ெவண்ெணய் நல்லூர் என்று ேநரில் பார்ைவய ட்டு
குற ப்பு எழுத யுள்ளார்.
அகஸ்த யப்ப முதலியார் 1887-ல் ெதாண்ைட
மண்டல

சதகம்

வழங்க யத ல்
நல்லூேர

பத ப்புக்கு

ெமய்கண்டார்

சைடயப்பர்

அணிந்துைர

த ருெவண்ெணய்

வாழ்ந்த

இடம்

என்று

குற ப்ப டுக றார்.
மைறமைல
ெமய்கண்டாரின்

அடிகள்
தாய்மாமன்

(1876-1950)
தான்

சைடயப்ப

வள்ளல் என்று உறுத படக் கூறுக றார்.
த ருெவண்ெணய்நல்லூர்
ெமய்கண்டார்

(வ ழுப்புரம்)

த ருக்ேகாய லின்

த ருச்ச ற்றம்பலத்

தம்ப ரான்

இன்ைறய
அவர்களுடன்

உைரயாடியேபாது சைடயப்ப வள்ளல் வாழ்ந்தது
இவ்வூர்தான்

என்பது

மக்களிடம்

பரவ யுள்ளச்

ெசய்த யாகும். வாழ்ந்த இடம் உள்ளது. ஆனால்,
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உறுத ப்படுத்த முடியவ ல்ைல என்க றார்.
ெதால்லியல் துைற அகழாய்வு ெசய்து ெதளிவு
படுத்த ேவண்டிய அவச யம் உள்ளது.
சைடயப்பர் இல்ைலேயல் ஒரு கம்பர் இல்ைல.
கம்பர் இல்ைலேயல் கம்பராமாயணம் இல்ைல.
கம்பராமாயணம்
ஒரு

ெபரும்

இல்ைலேயல்
இத காசத்ைத

தமிழ்ச்சமூகம்
இழந்த ருக்கும்.

குைறந்தப்பட்சம் சைடயப்பர் வாழ்ந்த இடங்கைள
அைடயாளப்படுத்த ேவண்டும். மணிமண்டபங்கள்,
ந ைனவாலயங்கள்

அைமத்த ட

ேவண்டும்.

தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் ெதாண்டாற்ற ய
அந்த

வள்ளலுக்கு

நன்ற க்கடன்

ெசலுத்த

ேவண்டிய தைலயாயக் கடைம தமிழக அரசுக்கு
உண்டு .
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com

லட்சக்கணக்கான
தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com
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மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
www.Kaniyam.com
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
www.Kaniyam.com
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க
வ வரங்கைள

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

kaniyamfoundation@gmail.com

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n @ g m a i l . c o m க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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